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Previsões Verdadeiras dos Profetas  

Jeremias e Elias.  

 

Previsões Verdadeiras dos Profetas Jeremias e Elias sem falsificações feitas por religiões cultos 

deístas. 

 

(Billy Meier-Profeta Verdadeiro) 

 

O VERDADEIRO E ÚNICO PROFETA DA NOVA ERA: EDUARD ALBERT 'BILLY' 

MEIER 

  

Previsões Verdadeiras do Profeta Jeremias 

 

Contato de Billy Meier com o Plejaran JSCHWJSCH Quetzal. Contato número 229, de 31 de 
Julho de 1989. 
 

Billy:... Mas agora, eu queria perguntar-te a respeito das previsões de Jeremias e sobre as 
informações de Jeremias: trouxeste-as para mim? 

 

JSCHWJSCH Quetzal: E tudo na íntegra. As informações referentes às "tradições" bíblicas 
Verdadeiramente se baseiam em lendas, em mentiras, e em falsificações conscientes, bem como 

todas juntas são fantasiosas crônicas inventadas e falsas, enganosamente elaboradas. Isso 
também se aplica quanto às datas dos Antigos e Verdadeiros Profetas Jeremias, Isaías, Elias e 

Enoque. As Verdadeiras datas de nascimento destes Profetas são as seguintes, transpostas 
baseando-se no atual calendário cristão: 

 

JSCHWJSCH Quetzal=Gabriel. Vide notas e informações gerais no final destes textos 
traduzidos. 

 

NOME         NASCIDO EM:       FALECEU EM: ERA FILHO DE: 

Enoque        3 Fev. 9308 a.Jmm.                      1 Jan.8942 a.Jmm.         Kretan das Pléiares 

Jeremias           9 de Fev. 662 a.Jmm.        3 Set. 580 a.Jmm.         Sumo Sacerdote Hilquías (Hilkias) de Anatote 

Isaías           7 de Fev. 772 a.Jmm.         5 Ma. 690 a.Jmm. Amoz – de *Sidon 

*Elias           5 de Fev. 891 a.Jmm.          4 Jun. 780 a.Jmm. Josias de Tisbi – **Gileade 

 
 *(Elias foi conduzido à Srinagar, na Caxemira, Índia, por uma nave espacial Plejaren, em 7 de 
Abril do ano 842 a.Jmm.) As respectivas horas de nascimento dos profetas foram as seguintes: 

Jeremias as 11h23, Isaías as 10h44, Elias as 11h02 e Enoque as 11h01. 
 

 *Sidon em árabe يدا ص  Saydā, e Zidon em hebraico: é a terceira maior cidade do Líbano, e 

localiza-se no sul do governorado do Líbano. 
 

**Gileade: Região montanhosa a leste do Rio Jordão. 
 

Nota do tradutor: Para mais referências quanto ao “desaparecimento” do Profeta Elias, o 
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Tisbita, vide as seguintes passagens em:  Reis 2:1 Quando o Senhor 

(JSCHWJSCH Verdadeiro) estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de 
Gilgal com Eliseu.  Reis 2:11 E, indo eles caminhando e conversando, eis que uma carruagem 

de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro; e Elias subiu ao céu num redemoinho. 
 

 Nota do Tradutor: – O VERDADEIRO E ÚNICO PROFETA DA NOVA ERA Eduard Albert 'Billy' Meier, e cujo 

espírito encarnado, espírito de Nokodemjon, foi o mesmo de Enoque, Jeremias, Isaías, Elias, Jmmanuel 

(Emmanuel/Immanuel), e Muḥammad (Maomé), e que foi falsa,  erroneamente, e hereticamente chamado de Jesus pelos 

escravizadores da humanidade), e também foi Muḥammad (Maomé) cujo Ensinamento também foram totalmente 

desfigurado além da imaginação por meio de falsificações perversas, tal como foi feito com todos os textos contidos na 

Bíblia sem exceção. Riam enquanto é tempo...! 

 

66) Portanto, num belo dia, o desprezo, o desdém das pessoas também se abaterá sobre aqueles dentre vós que persistem na 

ignorância a respeito do Ensinamento da Verdade e sobre aqueles de vós que se erguem contra os Verdadeiros Profetas, 

porque vós concedeis a vossa piedade (a vossa crença) para os sacerdotes e para outros auxiliares de deuses e divindades 

feitos de lata, e vós caluniais e perseguis os Profetas por causa de seu Ensinamento e vos esforçais para poder matá-los, e, 

em Verdade, nesse dia aqueles de vós que desejam fazer essas coisas, quando o conhecimento da Verdade amadurecer 

dentro de vós, e se apoderar profundamente de vós, ireis desejar que o chão se abra sob os vossos pés, e vos soterre, porque 

então as coisas mais Profundas da Verdade do Poder Primevo da Criação se abaterão sobre vós, e ireis querer afundar 

dentro do solo de vossa vergonha. - Palavras de Sabedoria contidas no  Capitulo 4 do livro CALICE DA VERDADE 

(Kelch der Wahrheit) 
 

Billy:  Obrigado. Mas e a respeito das previsões de Jeremias, e que não são profecias? 

 

JSCHWJSCH Quetzal: Essas eu tive que transcrevê-las na compreensão da língua alemã atual 
e, consequentemente, as previsões se farão compreensíveis do seguinte modo: 
 

Na Nova Era, quando o Profeta da Nova Era divulgar o seu Ensinamento, terá iniciado o 

tempo da grande transformação, e que amplamente se estenderá do Segundo Milênio até o 
Terceiro Milênio, após o nascimento do Profeta Jmmanuel (Emmanuel/Immanuel).  E quando 

o Segundo Milênio tiver terminado, e o Terceiro Milênio tiver começado, os homens estarão a 
tal ponto deslumbrados por ouro e por todos os bens e valores materiais que, por toda a parte, 
em todos os países, se contarão os ***tálers. E mesmo quando olharem para o firmamento, ali 

nas estrelas enxergarão apenas o ouro, as pedras preciosas, e as moedas. Irão erguer lugares de 
culto e irão adorar um deus imaginário e inexistente, bem como irão adorar os homens, que 

serão criados e elevados pelos homens como sendo santos. Os lugares de culto das divindades 
irreais e imaginárias se transformarão em locais de negócios para os comerciantes e os 

cambistas de moedas.  
 

Os comerciantes e os mercadores irão investir em todas as espécies de aquisições, e 

oportunidades de alojamentos, e em muitas invenções, e irão se proliferar gananciosamente. E 

acontecerá que as autoridades judiciais irão transformar a sua justiça em injustiças, e não mais 

irão punir os delinquentes por seus crimes cometidos, mas, ao contrário, irão recompensá-los, 

porque Lhes  serão aplicadas multas e penalidades muitíssimo ínfimas. É assim que o Grande 

Fogo da Injustiça irá crescer e arderá, e também a impudicícia que irá alcançar todas as mãos, 
de modo que não seja excluída cada cidade, e essas irão se transformar em lugares de depravada 

prostituição. 
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E também as crianças, e os filhos destas, irão se devotar a depravação e se transformarão numa 

nuvem ardente, queimando e destruindo tudo. Irão brandir velhas bandeiras, encharcadas de 

sangue, e espalharão o terror, fazendo numerosas mortes. Cruel e brutalmente, os poderosos da 
Terra abusarão de seu poder e farão com que inúmeras pessoas inocentes sejam massacradas. 

Eles transformarão as pedras fundamentais da vida (N.B. Átomos) em armas portadoras da 
morte, para assim poder chacinar as pessoas, em grandes massas, e também destruir a natureza. 
 

 

 

Na época do surgimento do Profeta da Nova Era (N.B. Billy Meier) a irracionalidade humana 

terá aumentado a tal ponto com a sua reprodução de descendentes, que a terra, o céu, o mar, as 

florestas, as estepes, e os desertos, bem como as montanhas, serão tão povoadas que nenhum 

homem poderá dar mais um só passo sem que não esteja sendo observado, e sem que ele não se 

esbarre em alguém. A humanidade irá fazer prevalecer o seu poder e irá comandar a Natureza e 
a Vida, almejando também o Poder da Criação, porque, em todos os sentidos, ela irá derrubar 

todas as fronteiras para que possa passar por cima delas.  
 

Porém, tudo não irá continuar assim infinitamente, porque um dia tudo irá se reverter, voltando-

se contra o Ser Humano. E, subitamente, tal como um soberano embriagado, ele irá cambalear, 

e daí, amedrontado, sairá correndo como um cavalo cego. Irá montar sobre si mesmo, como 
uma cavalgadura, e assim irá cavalgar-se, esporeando-se e chicoteando-se, e mergulhará numa 
floresta de caóticos caminhos cujos finais são inevitavelmente escuros, desertos, desoladores, e 

mortais, e que, irremediavelmente e sem salvação, levam para um profundo abismo. 
 

Será nos tempos em que, em todos os países e lugares da Terra, se edificarão gigantescas 

construções e torres de alvenaria que alcançam o céu. E o Ser Humano habitará e trabalhará 

nessas torres. Haverá também cidades gigantescas, onde o Ser Humano viverá a sua vida 

miserável pelo fato de ter esvaziado os campos férteis, onde, no entanto, erguerão ali torres e 

construções de alvenaria, pois os lugares para se viver serão cada vez mais reduzidos. E 

acontecerá que não mais haverá nenhuma Lei Verdadeira, a não ser a própria lei feita pelo 
próprio Ser Humano e por grupos individuais.  

 

É assim que muitos irão se transformar em bárbaros que viverão nas cidades e que irão 

aterrorizar as pessoas justas. Além disso, na Nova Era, irá haver tantos homens, que não mais 

haverá pão suficiente o bastante para todos, e também não haverá mais água suficiente, que 

ficará cada vez mais rara. Mas a humanidade pôr-se-á também enlouquecida e irá se devotar, 
fanaticamente, a numerosos jogos, mas que logo não serão suficientes o bastante para ela, de 

modo que o Ser Humano irá se arriscar a outros jogos, pelos quais a vida tornar-se-á o Brinquedo 
da Loucura. Esses jogos, portadores da morte, serão como o fogo portador da morte, quando o 
Ser Humano acendê-lo, pois terá imprudentemente negligenciado a sua vida, unicamente para 

satisfazer a sua loucura por coisas que o excite. 
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Quando o Profeta da Nova Era fizer o seu aparecimento, e que começará no Terceiro Milênio, 

após o nascimento do Profeta Jmmanuel (Emmanuel/Immanuel), haverá nesses tempos um 

número tão elevado de homens que eles serão assolados pela fome e pela sede. Enquanto as 
pessoas irão perder as suas vidas sob o efeito do grande calor, outras ficarão azuis por causa do 

frio, e por serem atormentadas pelas grandes massas de água.  
 

O pavor se abaterá sobre toda a humanidade por causa dos acontecimentos naturais e muitos 

desejarão ver outro mundo. E muitos sucumbirão ao terror, porque os poderosos do mundo se 

degenerarão e farão malignas guerras, para assim poder apropriar-se dos países e das terras. 

Serão hipócritas, que ousam afirmar que agem em nome e por ordem de um deus, para assim 

poder reforçar a sua sede por poder. 
 

Na época do Profeta da Nova Era a humanidade terá sucumbido a todas as espécies de cultos 

deístas, pelos quais irão perder totalmente a sua liberdade interna. Os cultos irão se transformar 

em grandes grupos comerciais, e que serão criados e dirigidos por homens auto–proclamados 
iguais a deus. Mas que, em Verdade, serão apenas comerciantes da mentira, do engano e das 

ilusões, que instilam na humanidade o seu perigoso veneno, de modo que creiam e se tornem 

dependentes de coisas irreais.  
 

Todavia, no final, o veneno será extremamente perigoso, porque este destrói os pensamentos e 

os sentimentos, fazendo com que a humanidade fique indiferente e fria em seus sentimentos para 

consigo mesma e para com os seus semelhantes. E aqueles que misturarem este veneno com os 

seus pensamentos e sentimentos até chegarem ao fanatismo; esses serão como bestas selvagens. 
Irão ameaçar assassinar e irão agredir o seu semelhante, e irão roubá-lo, chantageá-lo e torturá-

lo. Por conseguinte, esta espécie de homens se degradará a tal ponto que a vida para todos os 

outros Seres Humanos irá se tornar num renovado e incessante temor diário.  

 

Quando o Profeta da Nova Era se empenhar em seus trabalhos, a humanidade em geral almejará 

apenas obter o máximo quanto possível de gozos e prazeres. E assim será igualmente tanto o  
homem quanto a mulher, que se degenerarão e que se rejeitarão um ao outro o máximo possível, 

de maneira que o homem irá se afastar de sua mulher e irá casar quantas vezes Lhe for possível. 
E os homens irão devotarem-se à prostituição homossexual e bissexual, disseminando também 

epidemias mortais pelo mundo e por sobre toda a humanidade. Do mesmo modo a mulher será 
também tão libertina quanto o homem, porque andará lascivamente pelos becos das cidades, e 

irá tomar para si de todos os homens que, por azar, por ali passarem.  
 

Porém, não será somente a prostituição que tomará enormes proporções, mas também a 

irracionalidade e a ignorância, e que serão transmitidas também às crianças. É assim que não 

haverá somente mulheres adultas que irão por no mundo crianças, sem que essas saibam quem 
é ou qual seja o nome do pai, mas também gerarão crianças que também irão por no mundo 

crianças. E assim não haverá mais nem pais e nem mais educadores para as respectivas 

crianças, e que poderiam instruí-las, ensiná-las, educá-las e guiá-las. Toda a dignidade e todo 

e qualquer respeito, todos os sentidos de honra e de tradição, bem como todo e cada costume e 

moral serão perdidos.  
 

O Ser Humano afastará e evitará o seu semelhante e, apesar da grande massa da humanidade, 

ele será muito individualista. As Leis da Ordem e da Honra serão esquecidas, como se nunca 
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tivessem existido. Assim como também serão esquecidas as antiquíssimas previsões, que, 

segundo as quais, proclamavam que o Ser Humano deveria voltar ao estado selvagem, se a 
humanidade se esquecesse dos valores humanos e da vida. 

 

E com a vinda do Profeta da Nova Era, a impudicícia terá aumentado a tal ponto que o pai irá 

abusar impudica e incestuosamente de sua filha e a mãe incestuosamente irá abusar de seu 

próprio filho. Vergonhosamente tomará grande parte a impudicícia entre homem e homem e 

entre mulher e mulher, e também os velhos e jovens abusarão e violarão das crianças. E tudo 
isso acontecerá diante dos olhos de toda a humanidade, e a justiça não mais tomará medidas 

contra estes atos, mas apenas irá pronunciar penalidades mínimas insuficientes.  
 

É assim que o sangue das famílias se tornará impuro pelo incesto, porque o mal irá se espalhar 

de cama para cama. E muitas doenças e epidemias se espalharão por causa da impudicícia, os 
corpos dos Seres Humanos irão absorver todas as imundícies da Terra; os seus rostos terão a 
expressão da agonia e os seus membros serão corroídos. Não mais se falará do Verdadeiro Amor, 

mas apenas e unicamente do amor carnal e sexual, e a palavra Amor passará a ser a maior 

ameaça para todos os homens que, no seu modo de entender, só pode ser alcançado por meio 
de  sua satisfação carnal. 

 

Quando o Profeta Arauto da Nova Era falar do Códice, bem como da Honra e a da Lei, haverá 

então apenas uns poucos fiéis que irão se reunir em torno dele, e a sua voz não será ouvida 

pela maior parte da humanidade. Primeiramente somente uns poucos procurarão a Verdade, 

quando ele difundir o seu Ensinamento do Espírito, porque, para muitos, a sua voz e o seu 
Ensinamento irá ecoar no deserto.  

 

E contrariamente a ele, estarão as perturbações dos potentes turbilhões das águas dos grandes 

cultos deístas, dos falsos, dos delirantes e dos fanáticos, dos redentores, dos canalizadores e 

médiuns mentirosos e charlatões da Verdade, dos supostos enviados de deus, dos seres divinos, 

da farsa  e engodo dos inexistentes mestres ascensionados,  dos libertadores e dos reis da 

salvação, e que realizarão a sua obra destruidora por meio das mentiras e das obras enganosas, 

com a perfídia, com o fanatismo, com a sede pelo ouro e com charlatanice que, com a suas foices 

em punho, se espalharão por todo o mundo, e em torno desses irão se reunir os inúmeros 

insensatos que neles creem. 
 

E muitos dentre os descaminhados fanáticos crentes trarão armas consigo, como nunca 

anteriormente, e se utilizarão delas para matar em grandes números, enquanto outros, em sua 

loucura religiosa, individualmente ou em grupos grandes ou pequenos, cometerão o suicídio. 

Para todas essas pessoas a palavra do Profeta da Nova Era (N.B Billy Meier) ecoará no deserto, 

quando ele falar da Justiça e da Lei, e do Ensinamento da Verdade, e do Ensinamento do 

Espírito, e sobre o Verdadeiro Amor, da Paz, da Liberdade, da Harmonia e da Justiça.  
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As suas palavras serão ardentes e ásperas, e ele ensinará que, aqueles que são falhos, atrairão 

para si próprios às penalidades por suas campanhas delirantes. Quando vier o Profeta da Nova 

Era e quando os homens vindos das Estrelas honrarem-Lhe, se erguerá sobre a Terra o 

Retumbar da Morte e das armas mortais que crepitarão em todos os países. A doença dos 
terroristas fanáticos, que se constituirá de grandes grupos, será perseguida por legiões de 

soldados. 
 

O medo e o terror reinarão e os poderosos dos países, eles próprios, irão se utilizar do terror e 

se tornarão em déspotas e tiranos. Todos irão se transformar em bárbaros, infiéis, vingativos, 

perversos, maldosos e selvagens, enquanto aqueles que são os negadores da Verdade esses 

estarão nas cidades de seus locais de culto, impelindo o seu deus imaginário e ficando cada vez 

mais poderosos no meio da cidade do País da Bota, arrogando-se de seus direitos de serem os 

representantes de deus e deixando-se ser adorados como santos. Estes seres, desprovidos da 

Verdade, e de todos os cultos deístas, terão um grande poder sobre os seus fiéis, e 

infinitamente irão explorá-los e descaminhá-los. 
 

E virá o tempo onde não haverá mais nenhuma ordem e nem haverá mais regras, e onde o ódio 

e o fanatismo cultista, tal como um fogo ardente, se espalhará por sobre toda a Terra. Os 
terroristas doentios e as legiões de soldados massacrarão inúmeras pessoas inocentes e os crentes 

cultistas perseguirão e estrangularão os buscadores e detentores da Verdade. 
 

O ódio e a delirante crença em deus, a sede de vingança, a crueldade, a falta de compaixão e a 

fúria destruidora estarão em cada um. No mundo irão reverberar poderosas vociferações 

beligerantes, as cidades serão impiedosa e fortemente destruídas e o sangue da humanidade irá 
jorrar em ondas. E como agradecimento para com o Profeta da Nova Era (N.B. Billy Meier) por 

sua divulgação da Verdade, assim como foi também para todos os profetas em todas as épocas, 

será ser ignorado, importunado, contestado e terá a sua vida traiçoeiramente ameaçada, será 

atacado, obstruído e será caluniado por maldosas intrigas por causa de sua divulgação da sua 

Palavra da Verdade.  
 

Do mesmo modo, as suas Palavras da Verdade e o seu Ensinamento serão roubados e serão 

falsificados por muitos homens perversos para obterem lucros pessoais, por mentirosos e 
mistificadores, pelos falsos, pelos delirantes e pelos fanáticos, pelos redentores e falsos profetas, 

pelos canalizadores e pelos médiuns mentirosos e charlatões da Verdade,  como nunca ocorreu 

anteriormente para um Profeta. Os desonrados irão manchar a  honra do Verdadeiro Profeta da 
Nova Era (N.B. Billy Meier) e irão reclamá-la e tomá-la para si próprios e com isso, ilegalmente, 

ganharão muitos lucros.·. 
 

Quando o Profeta da Nova Era iniciar a sua obra, os homens não mais procurarão a Verdade e 

não mais julgarão de acordo com ela, porque, pelas leis e pelas crenças dos cultos deístas eles 

irão julgar de acordo com o seu sangue e de acordo com a sua fé. Os homens não mais ouvirão 

as queixas dos mais velhos, e não mais ouvirão o choro das crianças que sofrem. As pessoas 

anciãs, as mulheres e as crianças serão desprezadas; os anciãos serão postos em asilos para 

idosos, as mulheres e as crianças serão exploradas e empurradas à prostituição; e ali não 

haverá ninguém para protegê-las, nem os escravagistas e os proxenetas, e nem as legiões de 

soldados e de fanáticos terroristas, que se abaterão sobre elas.  
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O ódio e a sede de vingança submergirão a Terra, cujos homens vivem na crença de uma falsa e 

duvidosa paz, que, impotentemente, esperam alcançar; porque uma guerra em escala mundial 

irá se abater sobre toda a Terra, e no curso da qual ninguém será poupado; nem os velhos, 

nem as crianças, nem as mulheres, nem os doentes e feridos, e nem as pessoas justas e 

pacíficas. 
 

Legiões de soldados e de terroristas fanáticos destruirão as casas e percorrerão os países e as 

cidades, saqueando, pilhando, chacinando e destruindo tudo e qualquer um que se imponha 

contrariamente em seu caminho. Quando uma destas guerras terminar, se seguirá outra, que 
provocará ainda mais desgraças. E os olhos da humanidade estarão fechados, para que ela não 
enxergue as crianças e as mulheres exploradas e violadas. 

O Profeta da Nova Era saberá o que se passou, o que se passa, e o que se passará em todas as 

extremidades da Terra. Ele irá mostrar que, em muitos países, homens, mulheres e crianças 
morrem de fome, e que os seus ossos transpassam as suas peles, e os olhos inflamados e as feridas 

abertas marcam os seus corpos, dos quais, abundantemente, se alimentam os enxames de moscas 
e outros vermes infectos. Mas, ele também mostrará que os homens serão perseguidos, torturados 
e massacrados, esquartejados, ou serão assassinados de outra maneira qualquer como se fossem 

cães sarnentos e como se fossem ratos.  

 

No entanto, somente poucas pessoas irão ouvi-lo, porque a maioria da humanidade não irá 

querer enxergar todos os horrores, e é assim que ela irá desviar o seu rosto diante deles e as 

palavras do Profeta serão lançadas contra o vento. Mas ele permanecerá inabalável e erguerá 
poderosamente a sua Palavra da Verdade, levando-a para o mundo.  
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Porém, somente umas poucas pessoas entenderão a sua voz em toda a sua completa extensão, 

voltando os seus pensamentos e sentimentos para as suas palavras, porque na época do Profeta 

da Nova Era, o Ser Humano será tão hostil para com o seu semelhante e contra a sua própria 

vida, que irá preocupar-se apenas consigo mesmo. Como esmola, o Ser Humano dará ao seu 
semelhante apenas uma fração muito pequena de um táler, enquanto ele mesmo dormirá sobre 

sacos cheios de ouro e de tálers. Mas mesmo a minúscula fração do táler que ele dará com uma 

mão, com a outra mão, e de várias maneiras possíveis, ele a tomará de volta porque não dará 

nada de graça. 
 

Se o Ser Humano não der visando o lucro dará então para assim poder acalmar a sua má 

Consciência. É assim que na Nova Era o Ser Humano irá praticar todas as espécies de 
expedientes de modo que nada não seja dado sem que não seja por remuneração. Porque, para 

cada coisa, se atribuirá um preço, mesmo a mais minúscula delas, até mesmo para a grama e as 

ervas que crescem no solo, para o animal, para a água, e até mesmo um preço para o próprio 

Ser Humano que será avaliado conforme os seus rendimentos. A troca será abolida, em 

Verdade, nada mais será dado de presente, porque todas as coisas e todos serão classificados 
como sendo um negócio e serão vendidos.  

Portanto, o Ser Humano perde o seu próprio valor, ou seja, o seu valor humano pelo qual o seu 

valor serão os seus bens e propriedades e o peso de sua própria carne e ossos.  

Tudo aquilo que o torna um Ser Humano Lhe será tirado, porque nada mais para ele será 

consagrado, nem os seus pensamentos, nem os seus sentimentos, e nem o seu corpo, e nem o seu 
sangue. Quando ele morrer, então não só disputarão a sua herança material, mas igualmente 

também o seu envoltório corpóreo, o seu sangue e as suas vísceras, porque, na Nova Era, tudo 

isso igualmente terá também o seu preço. É assim que os Seres Humanos serão abatidos como 

animais por causa do seu sangue e de suas vísceras, e como carcaças serão mutilados e 

desonrados. 
 

O Profeta Nova Era irá se entristecer, porque o Ser Humano alterou e destruiu as feições da 

Terra que caminhará rumo à destruição total. Mas, ele mostrará também, por meio de 

Palavras muito duras da Verdade, que o Ser Humano não é o senhor e nem o soberano da 

Terra, e nem de suas montanhas, nem de seus rios, nem de suas nascentes, nem de seus 

riachos, nem de seus lagos, nem de seus mares, nem de seus prados, nem de seus campos, e 

nem de suas florestas.  

E ele mostrará que o Ser Humano, perigosamente, com o propósito de obter lucros, trabalhará 

de maneira que invadirá o solo e os céus com potentes máquinas e igualmente sulcará através 

dos lagos, dos rios e dos mares, com grandes embarcações para poder realizar guerras pelo 
mundo inteiro, deslocará grandes massas de homens para outros países para obter alimento e 

eliminará toda a fauna das águas.  
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Deste modo serão tantas as doenças e epidemias que estas se espalharão pelo mundo inteiro, 

transportadas pelos inúmeros migrantes que se implantarão em todos os países. Da mesma 

maneira, através de produtos alimentícios e mercadorias do mundo inteiro, e por meio de todas 
as espécies de animais e de plantas que são arrancadas e são transportadas para outros países, o 
que faz com que se fixem em países estrangeiros; e assim perturbarão e prejudicarão o curso da 

natureza. 
 

Porém, haverá tempos ainda muito mais graves, porque, por culpa do Ser Humano, grandes 

partes da Terra se tornarão desertas, incultiváveis e improdutivas. As grandes florestas 

sucumbirão vítimas da ganância do Ser Humano pelo ouro e pelo dinheiro, e o ar irá queimar 

pelo fato de que será destruído por meios artificiais criados pelo Ser Humano. As águas 

ficarão insalubres e envenenadas, e também nauseabundas, e a água potável ficará rara.  

O Ser Humano irá pilhar de maneira tão desenfreada, imprudente e inescrupulosamente os 

tesouros da terra e irá esgotar o solo até à sua última gota. O mundo inteiro será poluído pelos 

mais diversos tipos de imundícies, que finalmente farão desaparecer todos os tipos de vida. E 

o ódio do Ser Humano irá aumentar infinitamente, e todas as famílias serão indiferentes quanto 

a isso. Pouco a pouco,  o Ser Humano se transformará num solitário animal selvagem, aspirando 
à vida vítima de sua presa. 
 

Com o aparecimento do Profeta da Nova Era (N.B. Billy Meier), 1937 anos após o nascimento 

de Jmmanuel (Emmanuel/Immanuel), começará o tempo onde as crianças serão vendidas e 

serão abusadas pela impudicícia, de modo que muitos degenerados encontrem prazer com suas 

carnes jovens. Muitas serão forçadas a se prostituírem ou, após sofrerem abuso sexual, serão 

estranguladas ou assassinadas por venenos e armas.  

Porém, haverá também muitas crianças que ficarão sem lar e que viverão nas ruas, onde cairão 

vítimas das mãos de traficantes, que irão matá-las, para assim obterem as suas vísceras 

mutilando-as como animais. Outras se tornarão alvos dos crápulas e dos lacaios das 

autoridades públicas modernas e, ainda, outras serão tratadas como animais servis. 
 

O Ser Humano será brutal e violento, e na sua indiferença para com os mais fracos, irá se 

esquecer de também da inviolabilidade e da fraqueza das crianças irá explorá-las pelo trabalho 

e as desonrarão por meio do abuso sexual. O mistério da integridade das crianças será quebrado 

e destruído, na medida em que serão tratadas como cãezinhos e, como cordeiros, serão 
conduzidas por todas as espécies de fins lucrativos ao altar do sacrifício, onde serão sangradas e 
chacinadas. 

 

O Ser Humano não saberá mais o que é misericórdia e não enxergará mais nada apenas os seus 

próprios lucros e vantagens pessoais e viverá apenas na crueldade. O Ser Humano será um 

prisioneiro de seu próprio olhar, de seus próprios pensamentos e sentimentos; e irá se 

embebedar de suas próprias palavras, e não perceberá que mais e mais ainda ele naufraga na 
loucura e na ruína. 
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O Ser Humano considerará apenas as mentiras, as imagens, e os ídolos dos cultos deístas e de 

seus soberanos e serviçais como sendo a Verdade do mundo, porque ele será como um paciente 

e estúpido carneiro, com o qual se poderá sempre fazer o que quiser. Mas, as consequências 

disso serão inevitáveis, porque, tal como as aves carnívoras e aves de rapina, seres nefastos e 

fanáticos de outros cultos deístas se reunirão uns aos outros, em bandos, a fim de poder 

empurrar a humanidade, ainda mais facilmente, para o abismo e para a morte. E acontecerá 

que um Ser Humano será jogado um contra o outro para que, deste modo, possam ser mais bem 
pilhados e esfolados e para que possam obter os seus bens e pertences. Mas, se sobreviverem, 
então serão privados de seus pensamentos e de seus sentimentos, bem como de suas liberdades 

e da paz, e geralmente as suas razões Lhes  serão totalmente roubadas.  

 

O Antilogos=666 – Os Poderosos Donos do Mundo 
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Quando vier a época do novo Profeta, então os reis e os imperadores, senão todos os soberanos 

e os poderosos dos cultos deístas, não terão o Verdadeiro Conhecimento sobre a Criação e sobre 

as suas Leis. Serão perversos e sanguinários, e irão dominar e comandar todas as massas 

humanas inocentes passivas e ignorantes por meio da mentira e da enganação. A mentira e o 

engano serão os seus instrumentos, e por trás de máscaras esconderão de seus fiéis os seus 

Verdadeiros rostos, guardando, em segredo, as suas Verdadeiras intenções. 
 

Contudo, virá o tempo em que eles serão derrubados. E, portanto, serão eles quem decidirão o 

destino de cada um e de toda a humanidade, e por sua própria ordem o Ser Humano comum 
será excluído de suas reuniões internas. Assim não serão mais os Seres Humanos, como grupo, 

que tomarão as decisões, mas unicamente os superiores, que levam o seu regimento ao topo, 

fazendo-se remunerarem-se de maneira exorbitante pelos seus vergonhosos atos.  
 

O Ser Humano individual, na Verdade, não deixará de ser livre, mas será um servo dos 

soberanos e dos superiores, mesmo quando ele acreditar estar gozando da liberdade. Sozinhos, 

aquelas pessoas provenientes das regiões selvagens, e aquelas pessoas que não sucumbiram numa 

crença deísta, e nem são dependentes de uma autoridade, se erguerão contra isso. Entretanto, 

elas serão primeiramente amaldiçoadas, condenadas, e acusadas de serem loucas, algumas serão 
derrotadas e queimadas vivas ou mortas de outra maneira qualquer. 

 

Chegando o Profeta da Nova Era, a humanidade da Terra será então tão numerosa quanto à 

população de um formigueiro. E, quando se atiçar esta população com uma vara, ela então sairá 
correndo num tropel, tropeçando-se e esmagando-se até à morte, entre si, como se fossem vermes 

importunantes. A humanidade será desordenada como insetos confusos, e haverá grandes 
movimentações de Seres Humanos, que serão ávidos por viagens, de um lugar ou de um país 
para outro, ou para fugir de guerras, da morte e do terror. 

 

As raças humanas irão se misturar de maneira desenfreada entre elas, gerando mestiços, e 

como consequência propagarão entre si um grande número de doenças, de epidemias, e de 

todas as espécies de defeitos e enfermidades humanas pelo mundo inteiro. Certos cultos deístas 

irão perverter os crentes de outros cultos deístas diferentes a se misturarem uns com os outros.  
 

Os cultos deístas e os seus superiores, bem como os seus líderes e seus crentes irão pregar e 

prometer a liberdade, o Amor e a Paz, mas por toda a parte os seus discursos serão apenas 

mentiras e falsidades, porque os seus corações aspiram apenas ao ódio e a vingança, as 

represálias, a pilhagem, e o saque. 
 

Os próprios cultos deístas, e os seus crentes, serão inimigos entre si e realizarão guerras uns 

contra os outros. Os homens cruzarão todas as fronteiras, e não serão mais unidos, e os jovens 

terão cabelos cinzentos assim como os velhos. O Caminho da Natureza será abandonado pelos 
homens e as famílias serão separadas umas das outras. Os Seres Humanos se espalharão por todo 
o mundo e nunca mais serão capazes de se unirem novamente.  

 

A Nova Era será um mundo completamente diferente, e os Seres Humanos estarão sem apoio 

e sem segurança. Seguirão sem Verdadeira direção em todas as direções, atraindo para si 
desgraças após desgraças. Não terão mais estabilidade, e ficarão eternamente diante do abismo, 

onde correrão o risco de precipitarem-se. 
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Na época do novo Profeta, no segundo milênio, após o nascimento de Jmmanuel 

(Emmanuel/Immanuel), o Ser Humano não mais se ajustará às Leis da Criação, até uma 

grande parte do Terceiro Milênio, mas irá se apresentar apenas às leis irreais e à deuses e os 

seus cultos deístas ainda muito mais irreais. Tentará dirigir a sua vida como um animal 

selvagem, e irá querer determinar o sexo das crianças ainda no ventre das mulheres.  

 

Contudo, consequentemente, irá querer matar, ainda no ventre da mãe, todas as crianças das 

quais não queira. O Ser Humano irá pensar ser ele mesmo a própria Criação, sobretudo 
especialmente os líderes e todas as espécies de poderosos, querendo alcançar a vida eterna. 

 

E serão eles que irão se arrogar em obter de todos os mais altos cargos e dos melhores pedaços 

de terra, bem como das mais belas mulheres e dos mais bonitos dos homens, para assim 

satisfazerem-se os seus apetites e prazeres sexuais. Os pobres, os velhos e os fracos serão tratados 
como gado para o abate e as suas miseráveis cabanas, os asilos de velhos, e os hospitais, serão 
para eles como prisões fétidas, onde serão lançados, e onde vegetarão e perecerão. E tanto neles, 

bem como em todos os Seres Humanos um medo abissal irá corroer os seus pensamentos, os 

seus sentimentos, os seus corações e a suas cabeças como um veneno. 
 

Tudo estará repousado também na ânsia pelos lucros, pelos ganhos e poder pessoal, pois esta 

será uma ordem sombria e secreta, cujas leis são o ódio e a vingança, e o veneno é a sua arma, 
com o qual se cobiçam o ouro e o dinheiro, as posses, e a satisfação dos prazeres e da luxúria. 
Esse veneno se espalhará e irá dominar por sobre toda a Terra, e os seus servos e lacaios estarão 

ligados pelos laços deste beijo venenoso que os unem entre si. 
 

Os  pobres e os velhos, os justos e os fracos Lhes  serão entregues e eles Lhes  obedecerão, na 

medida em que, involuntária ou inocentemente, deverão se sujeitar de maneira servil aos líderes 

e aos poderosos dos países e os dos cultos deístas. As únicas leis serão apenas aquelas que serão 
ditadas pelos líderes, pelos reis e pelos imperadores e por outros poderosos, bem como pelas 

supremas instâncias e pelos superiores dos cultos deístas em seus domínios de trevas.  
 

É assim que o veneno chegará até ao Ser Humano isolado, irá envenená-lo e irá forçá-lo a uma 

delirante fé deísta. E este veneno dos cultos deístas será muito diversificado, e se estenderá 

amplamente à tal ponto pelo mundo, que o Ser Humano irá absorvê-lo pelas solas dos sapatos 
quando ele caminhar por sobre a Terra. 
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Quando o Profeta da Nova Era iniciar o seu trabalho, terá chegado então os tempos onde muitos 

homens irão assistir, inativos e indiferentes, a todos os acontecimentos que ocorrem pelo mundo. 

Muitos lá estarão, sentados, com os braços cruzados, e dali olharão, com um olhar vazio e 

com os ouvidos fechados, sem dar conhecimento do que se passa ao seu redor, mas que podem 

enxergar com os olhos e não entendem.  
 

Não haverá mais sábios junto à eles e dos quais eles poderiam formar-se em conhecimento e 

Sabedoria, da mesma maneira que os ferreiros estariam sem as suas forjas, onde poderiam 

forjar o seu ferro. E serão como trabalhadores agrícolas que não terão mais campo para 

cultivar. 
 

A humanidade será como um grão de semente que não encontra mais terra fértil, por onde 

poderia estender as suas raízes e germinar. Estará mergulhada no desespero e na humilhação, 

e extirpada de quaisquer honras e direitos, caminharão vagando sem objetivo. Os mais jovens 

e os anciãos ficarão desabrigados e, na rua, levarão uma vida vegetativa de aflição e penúria. E 

para muitos, o único caminho que permanecerá aberto para a salvação será o caminho do 

terror, do roubo dos bens e pertences, e da enganação de seu próximo, da mentira, ou ir para 

a guerra.  
 

E por toda a sua miséria e penúria, eles odiarão suas vidas e perversamente irão se combater 

entre si.  Então, portanto, esta também será a época na qual o Mal irá ameaçar e irá afetar o Ser 
Humano e irá se tornar na maior preocupação da humanidade devido às doenças dos animais, e 

devido aos perversos experimentos da humanidade, e também pelas doenças da água e do solo. 
 

Todavia, os homens irão também navegar para o céu com estranhos aparelhos, e dali eles irão 

trazer de volta para a Terra doenças mortais. E, por sobre a Terra, o Ser Humano irá se entregar 

as muitas destruições, por meio da guerra e do terror bem como pela sua sede de poder e por sua 
irracionalidade. Mas, eles terão que realizar obras de restauração, e tudo aquilo que ainda restar 

preservado irão desejar querer ver protegido. 
 

Contudo, o medo dos homens irá borbulhar diante dos dias que virão, porque anunciam graves 

acontecimentos. Mas, será demasiado tarde para se sentir medo, porque as grandes destruições 

predominarão, e a Terra que será amplamente abrangida por desertos. Mas, haverá também 

violentas águas que ficarão cada vez mais profundas, e em determinados dias e momentos, 

elas irão escoar inundando tão violentamente que se portarão da mesma maneira que num 

dilúvio, destruindo e arrasando tudo e clamando inúmeras vidas humanas.  
 

O ar e o Sol, perigosamente envenenados pela gana de destruição do Ser Humano, farão com 

que os corpos dos fracos sejam corroídos. 
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Quando o Profeta da Nova Era nascer, uma Guerra Mundial irá abalar a Terra, clamando tantas 

vidas humanas, quando ocorrer, como nunca aconteceu anteriormente, E no futuro, haverá 

ainda muito mais águas selvagens que se formarão, e vulcões que produzirão grandes 

devastações, de terremotos que abalarão muitos países e enterrarão grandes cidades. As 

tempestades tomarão proporções apocalípticas e haverá um número imenso de mortes de 

Seres Humanos quando essas ocorrerem. Consequentemente, tudo aquilo que não for 
construído conforme os conselhos dos sábios ou que sejam guarnecidos por dispositivos de 
segurança, será ameaçado ser destruído. 

 

As montanhas irão desmoronar e torrentes de lama enterrarão sob elas os flancos das montanhas 

e os vales, as aldeias, os homens e os animais e todos os seus bens e pertences, enquanto em 
outros lugares, o solo se abrirá brutalmente desde as entranhas da Terra. Mas o Ser Humano não 

se voltará para a Sabedoria e irá negar que a realidade de muitos dos acontecimentos são por sua 
culpa. Por conseguinte, irá continuar a reinar na irracionalidade, porque será limitado e 

prisioneiro do seu orgulho. Não ouvirá as advertências dos Profetas e nem as advertências da 
Terra, que gritará para ele.  

 

É assim que o Mal irá reinar ainda por muito tempo, e das erupções de fogo e os abalos 

provenientes das profundezas da Terra que destruirão as cidades e as aldeias. E como nos tempos 
de guerra, os pobres e os bárbaros pilharão todas as riquezas e todos os bens e pertences 

abandonados pelos homens, apesar das legiões de soldados. Os olhos dos soldados estarão 
fechados diante em dos saqueadores, porque eles mesmos se entregarão a perturbação como 

saqueadores. 
 

Quando o Profeta da Nova Era nascer, então os produtos artificiais inventados pelo Ser Humano 

chegarão ao ar, e irão destruir as camadas superiores. É assim que o Sol queimará a Terra e 

afetará os homens com a doença negra, que provocará muitas mortes. O ar não mais irá 
proteger a Terra e a sua vida do calor e do Fogo do Sol, porque o ar será apenas mais uma cortina 
rasgada, e pelo fato da ardente Luz do Sol que corroerá os olhos e as peles dos Seres Humanos, 

irá cegá-los ou os matarão.  
 

Os lagos e os mares, como a água fervente, irão fazer espuma; os rios transbordarão e as cidades 

serão inundadas. As cidades, as vilas, os bosques e as florestas sucumbirão vítimas da loucura 

dos Seres Humanos por artificialmente barrarem rios e lagos gigantescos de modo a poder obter 
energia deles. 

 

E o Ser Humano não irá considerar a esse respeito, que por ele mesmo ter atormentado e 

martirizado a Terra, a Terra por isso, irá se defender por meio de terremotos, da violência das 
águas, das erupções vulcânicas, das tempestades e por muitos outros fenômenos. Países e 

paisagens inteiras, bem como ilhas, ou mesmo continentes inteiros, irão desaparecer.  
 

Porém, os Seres Humanos terão apenas uma curta lembrança, porque apenas fugirão para os 

lugares mais altos e começarão a reconstruir tudo novamente. Muito rapidamente se esquecerão 
do que se passou, e continuarão a seguir com a sua marcha diária. 
 

 



Previsões Verdadeiras dos Profetas Jeremias e Elias.   

SEM FALSIFICAÇÕES RELIGIOSAS SECTARIAS. 

15 

 

É assim que os Seres Humanos se deixarão ficar cegos por ilusões e miragens que surgem na 

vida e se deixarão ser enganados e descaminhados por elas, quer dizer, portanto, na medida em 

que irão querer tocar algo que absolutamente não existe. Portanto, irão seguir por caminhos, 
que, contudo, só os olhos podem ver e não a razão e o bom senso. Muitos cultos deístas e de 

subgrupos de cultos deístas surgirão, descaminhando e explorando o fiel crente. E este caminho 
será um sonho que se transforma em realidade.  
 

E então acontecerá que a humanidade não mais irá distinguir a diferença daquilo que é 

real  daquilo que não é real. Muitos labirintos enganosos se abrirão para ela nos quais irão se 
extraviar e irão se perder.  
 

Muitos cultos deístas e subgrupos dos cultos deístas surgirão, e os fiéis que acreditarem neles 

serão explorados e levados a loucura. E aqueles que podem conceber e elaborar todas essas 
ilusões para os homens, mentirão e enganarão os idiotas e os ingênuos e praticarão um maligno 
jogo de enganos com eles. E ali, naqueles tempos, haverá muitos que sucumbirão às ilusões dos 

cultos deístas e aos seus líderes, os quais eles obedecerão, se tornando como cães amestrados. 
  

Quando chegar o tempo do novo Profeta, então o número de Seres Humanos será imenso e 

incomensurável, e não mais irão gerar descendentes conforme as vias normais, mas será por 
meio de intervenções sobre a força de reprodução e engravidamento da mulher.  
 

E é assim que a partir de minúsculas partes de um homem, o Ser Humano criará igualmente 

novos homens, assim como o fará também aos animais. Com grandes gritos os homens e os 
animais reclamarão por um alimento especial e por carne em grandes quantidades. Os 

semelhantes irão comer os seus próprios semelhantes quando o Ser Humano transformará a 
carne e os ossos humanos e dos animais em formas muito finas para assim fazer comida.  
 

E assim como os animais irão devorar sua própria espécie, o Ser Humano irá também comer a 

sua própria carne e comerá os seus próprios pais, e os seus irmãos e irmãs. Os animais não mais 
serão defendidos e nem estarão mais sob proteção nas mãos dos homens, porque serão 
reproduzidos e alimentados em grandes quantidades e em condições indignas de vida, para em 

seguida serem miseravelmente abatidos.  
 

O Ser Humano irá alterar os animais conforme a sua vontade, e fará criar também híbridos, irá 

infligir-Lhes  infinitos sofrimentos e não irá se preocupar com os seus sofrimentos que serão 
intermináveis. O Ser Humano irá intervir com a natureza dos animais e Lhes  dará forma 
conforme o seu gosto. O Ser Humano irá alterar as Leis da Vida e, também, portanto, irá alterar 

a si mesmo. 
 

O Ser Humano, que dá origem a si mesmo a partir de si mesmo, para que possa então educar-se 

para se tornar uma criatura evoluída não mais será uma imagem de si mesmo e sim uma imagem 
da criatura do temor. E o temor será também para os filhos e filhas dos Seres Humanos, porque 
o desespero, o medo, e as drogas, irão rondá-las espreitando-as, porque os Seres Humanos 

desejarão ter filhos apenas para si próprios, como se fossem uma propriedade pessoal, e não em 
benefício da vida e dos filhos.  
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Muitas crianças serão apenas uma mercadoria para se comercializar e cujos corpos serão 

vendidos para o trabalho, para o abuso e satisfação sexual pessoal. Outras serão perseguidas, 

surradas, torturadas, e assassinadas, pelos próprios pais e pelos próprios irmãos e irmãs, ou por 
pedófilos degenerados. Mas mesmo aquelas crianças que estarão sob a proteção de seus pais 

serão ameaçadas. E elas serão pobres em pensamentos, e sentimentos, e irão permanecer na 
ignorância porque irão viver falsamente em jogos e nas ilusões pelos quais serão descaminhadas, 
porque, ao lado delas, não haverá nenhum mestre que poderia instruí-las em Sabedoria e 

Conhecimento. 
 

E será assim que ninguém mais Lhes  ensinará a ter esperança, e a atuar voltando-se a consagrar-

se ao Conhecimento e a Verdade Verdadeira. É assim que o Ser Humano se tornará arrogante e 

irá elevar-se a si mesmo como sendo a própria Criação, embora ele não poderá mais ser chamado 
de homem desde o dia em que nascer, ou seja, ser denominado Ser Humano. E o Ser Humano 

terá a necessidade de aprender e, consequentemente, deve aprender muito para liberta-se de sua 
ignorância e de sua falta de Sabedoria. Mas a humanidade não estará disposta a aprender e 

rejeitarão o Ensinamento do Profeta da Nova Era, de modo que as suas palavras, sem serem 
compreendidas, irão ecoar no deserto.  
 

É assim que o Ser Humano irá permanecer com os seus antigos hábitos e apenas uns poucos 

seguirão as palavras do Profeta. É assim que o Ser Humano continuará seguindo a elevar-se 
como sendo a própria Criação, continuará seguindo adiante, sempre golpeando, irá se deixar ser 

tomado pela raiva e pela cólera, pela sede de vingança e o pelo ódio, pela sede de poder, pelo 
lucro e pela inveja. 
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Todavia, pelo poder que terá adquirido sobre os animais, sobre a natureza, sobre os homens e a 

vida, o Ser Humano irá se sentir extremamente poderoso, e como um bárbaro selvagem 

continuará a levar ainda mais adiante os seus golpes, destruindo tudo ao seu redor. É assim que 
em seus pensamentos e sentimentos, e também em sua razão e em seu bom senso o Ser Humano 

irá permanecer um anão muito pequenino, embora para certos elementos do progresso ele irá 
possuir as forças de um gigante. E assim desse modo, ele seguirá pisando, com os passos de um 
gigante, embora não saberá qual caminho deverá tomar nos dias que virão, porque para isso irá 

Lhe faltar o Conhecimento e a Sabedoria. Certamente, a sua cabeça será muito cheia de 
conhecimentos, que terá então adquirido, mas serão conhecimentos vãos, pois são orientados 

apenas sobre valores que não são os valores do Espírito, mas que se fundamentam apenas sobre 
as leis humanas, e que não estão, portanto, de acordo com as Leis da Criação.   

 

É assim que, apesar de todos os seus conhecimentos, a humanidade será muito pobre em 

Verdadeiro Conhecimento, porque não saberá por que vive e morre. Consequentemente 
permanecerá a mesma humanidade impetuosa, tal como sempre o foi, em todas as épocas; 

gesticulando de modo selvagem com os seus braços, proferindo palavras insanas, ou ligeiramente 
murmuradas, tal como uma criança ainda incapaz de falar. 
 

Já durante o Segundo Milênio, após o nascimento de Jmmanuel (Emmanuel/Immanuel), e 

ainda mesmo antes que o Profeta da Nova Era tenha nascido, uma Guerra Mundial se 
desenrolará por sobre a Terra, e assim acontecerá, dois anos após o seu nascimento. Mas, esse 

não será o fim, porque, como em todas as épocas, grandes e pequenas novas guerras irão 

brevemente reinar por toda a parte, e seguirão adiante até o Terceiro Milênio.  

 

Pelos quatro cantos do mundo, países inteiros irão se transformar em butins de guerra para os 

degenerados sedentos de poder, e nesta ocasião inúmeros Seres Humanos serão igualmente 

entregues à morte, bem como os cultos deístas, que emanarão, de maneira insana e enganosa, 
do Ensinamento do Profeta Jmmanuel (Emmanuel/Immanuel), porque os seus ensinamentos 

foram submetidos à uma falsificação inimaginável. Os homens irão guerrear em seus próprios 
países, os homens irão se combater e irão cortarem-se mutuamente as gargantas, e haverá guerras 
entre os países e os fiéis crentes dos cultos deístas.  

 

A partir dos Hebreus, haverá os Judeus, e ali, haverá as 12 tribos, que irão se separar para tornar-

se naqueles que creem e em Allah. A partir do Ensinamento de Jmmanuel 
(Emmanuel/Immanuel), surgirá um culto ao cristo, e este último, bem como os Judeus, e os 

seguidores de Allah, todos esses não cessarão de se guerrear e combaterem-se até o Terceiro 
Milênio, após o nascimento de Jmmanuel (Emmanuel/Immanuel). 
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A Terra inteira irá se transformar num sangrento campo de batalha, uma das razões para isso 

acontecer será porque cada um desses cultos deístas irá querer ser mais justo e melhor que os 

outros. É assim que os crentes de todos os cultos deístas se imaginarão ser os únicos em pureza 

e de serem os únicos a possuírem a Verdadeira e única fé, e irão querer defender as suas crenças 
insanas. Os crentes fiéis de tais cultos deístas irão se enfrentar uns contras os outros crentes fiéis 

dos outros cultos deístas, com o poder da força e a da dúvida, com o ódio e a vingança, bem 
como a enganação, e as intenções mortíferas; consequentemente, a morte inevitavelmente irá 
grassar por toda a parte.  

 

E por todos esses males, muitos mais homens serão igualmente privados dos direitos humanos 

e da vida, porque serão privados de todos os direitos e não Lhe serão dados nem o pão, e nem o 

teto. Serão os mais pobres dentre os pobres e deverão andar nus, e para vender irão dispor apenas 
de seu próprio corpo. Serão seres desprezados e repelidos como foras da lei e contraventores, 
distantes de todos aqueles que vivem das alegrias da glória e do supérfluo.  

 

Mas, os que vivem deste modo, no supérfluo, bramindo seu rugir em sua própria culpa, serão, 

contudo, os mais pobres de todos e cujo rosnar irá ameaçar os pobres cujos países ocuparem, e 

esses se multiplicarão sem parar. Certamente eles entenderão as Rígidas e Justas Palavras do 

Profeta da Nova Era, mas eles ficarão indiferentes e não irão temer nenhumas represálias.  

 

Porém o seu orgulho um dia irá desmoronar, quando as massas populares se tornarem em 

bárbaros e invadirem os palácios dos ricos, dos líderes, dos superiores, e das instâncias supremas, 

bem como dos poderosos e dos líderes cultistas, destruindo-os, pilhando-os e tirando-Lhes  tudo. 
 

Quando o trabalho do Profeta da Nova Era tiver sido iniciado, a humanidade já terá entrado 

num intransponível labirinto de medo, de destruição e de deterioração. O seu medo irá fechar-

Lhes  os olhos e os ouvidos, de modo que não possa mais enxergar e entender o que se passa ao 
seu redor. Todos os pensamentos serão preenchidos pela desconfiança, e a cada passo que der 

este será acompanhado do medo e do terror. Mas, não Lhe será dado descanso algum, porque, 
incessantemente, será assim impulsionada adiante. Mas, a voz do Profeta da Nova Era será 
Poderosa, Dura, e Justa, porque deve ser compreendida por todos.  

 

E também será entendida por aqueles que tapam os seus ouvidos e que se fazem com peito de 

pombas. Contudo, muitos entenderão a sua a voz, mas irão contestá-la porque desejarão querer 
continuar como eram anteriormente, sempre cada vez mais e mais fazendo mais posses; no 

entanto, irão perder as suas cabeças para as ilusões dos cultos deístas e para aqueles que desejarão 
ser os seus mestres por meio das mentiras e da falsidade. É assim, que a humanidade será 

enganada pelos que irão se nomear como seus pastores - mas que serão apenas maus pastores.  
 

Quando o milênio chegar ao seu término, e quando o Profeta da Nova Era já tiver partido, e 

quando tiver se passado 800 anos, após a sua morte, os homens finalmente estarão na fase onde 

os seus olhos e os seus ouvidos se abrirão, para que possam ver e ouvir. Mas assim será porque 
o Poder das Palavras do Profeta começará a agir para além dos séculos e irá penetrar nos 

pensamentos e nos sentimentos, bem como na razão da humanidade. Será uma obra muito 
penosa que o Profeta e os seus fiéis devem realizar, mas o seu compromisso não deixará de dar 

frutos. E é assim que a humanidade lentamente irá se libertar dos cultos deístas e irá se consagrar 
à Verdade do Espírito e da Criação.  
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Em suas Consciências não mais serão escravos e deixarão de ser cativos dos ensinamentos 

delirantes dos cultos deístas e terão os seus olhos e seus ouvidos abertos pelo fato de que todos 
poderão ver e entender, de uma extremidade da Terra a outra, e daí em adiante poderão se 
compreender ainda mais. Saberão que cada golpe que se dá ao próximo fere-o e o faz sofrer. A 

humanidade construirá uma grande comunidade, onde cada um que a constituir será um parte 
do outro. O Verdadeiro Amor criará a Paz e a Liberdade e unirá toda a humanidade.  

 

E consequentemente, também, além das numerosas línguas, haverá uma língua especial que 

será compreendida e falada por todos os homens. E finalmente será o início do nascimento de 
um Novo Mundo, e do Verdadeiramente estado Ser Humano. 

 

Quando tiver chegado o fim do milênio, o Ser Humano, de agora em diante, terá conquistado o 

céu e voará para as estrelas. Ele mesmo também criará estrelas, no grande e escuro mar do céu, 
onde cintilam as estrelas. Com grandes embarcações metálicas e brilhantes, voará através dos 

ares e dos céus e irá empreender grandes e longas viagens, para encontrar um outro lugar ou um 
outro novo lar nas extensões dos céus, mas, o Ser Humano será também o Senhor das Águas e 

construirá grandes cidades sobre os mares e irá se alimentar seguidamente dos frutos dos mares.  
 

E virá o tempo onde nada mais Lhe será proibido, porque viverá de acordo com as Leis da 

Criação. Durante a Nova Era, acontecerá que os homens serão capazes de se comunicar entre 

si, sem ter a necessidade de utilizar a linguagem da fala ou da ajuda de intérpretes. Porque 
poderão captar e compreender através dos seus pensamentos e de seus sentimentos e através de 

suas mentes todas as mensagens que um outro Ser Humano Pensa e Sente.  
 

E assim será que os Seres Humanos compartilharão os seus sonhos e viverão por muito tempo. 

A idade dos homens será elevada a tal ponto, que corresponderá às antigas tradições dos Antigos, 

que atingiam a idade de 1000 anos. 
 

E será a época em que a humanidade conhecerá o Mistério de Todas as Coisas, como o corpo 

do Ser Humano e dos animais, o Mistério das Pedras e da Água, o Olhar do Próximo. Irá sondar 

e reconhecer todos os Mistérios, abrindo uma porta após a outra nos Domínios da Nova Vida. 
A humanidade se tornará uma poderosa Fonte Criadora, brotando da Nova Vida, e todos os 

homens estudarão os conhecimentos sobre a Criação.  
 

Cheias de respeito, as crianças da Terra irão olhar para o céu e sondarão melhor os seus Mistérios 

do que as pessoas antes delas. O corpo do Ser Humano ficará mais forte, maior e mais ágil e os 

seu pensamento e seu sentimento, bem como a sua mente abrangerá todas as coisas, e irá 
compreendê-las e possuí-las. 
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Contudo, o desenvolvimento de tudo isso já terá sido iniciado ainda na época da existência do 

Profeta da Nova Era, porque a sua obra terá grande parte nisso, ainda que essa seja contestada 

por invejosos e outros, e que pretendem querer ser mais inteligentes. E irá contribuir muito 
também para que o Ser Humano não seja mais o único senhor, porque ele começará a agir, já 

em seus anos de juventude, para que a mulher venha a tomar o cetro e mudar o mundo para 
melhor. É assim que a Mulher será a Soberana dos Tempos Futuros, porque ela é Forte e 
Poderosa, e imporá a sua vontade aos homens e criará um mundo melhor, mais harmonioso, na 

Paz e a na Liberdade.  
 

Durante o Terceiro Milênio após o nascimento de Jmmanuel (Emmanuel/Immanuel), e após o 

horror da crueldade e das guerras mortíferas, a Mulher será elevada à condição de Mãe do 

Milênio. A mulher irradiará a Doçura e o Amor, a Harmonia e a Paz da Verdadeira Mãe e será 
a Beleza e o Amor realizados. E o Ensinamento do Profeta da Nova Era muito terá contribuído 

para isso e por meios dos quais o decorrer de um novo período para as mudanças para os tempos 
de tranquilidade onde a Honestidade e o Verdadeiro Amor serão compartilhados, sonhados 

juntos, o onde os sonhos se tornarão em realidade.  
 

E quando este segundo nascimento se realizar para o Ser Humano, os pensamentos, os 

sentimentos e a mente irá tomar de toda a massa dos homens, que estarão unidos os uns aos 

outros no Amor aos próximos. Será o fim da crueldade, o fim das guerras e o fim de todos os 
males. Um tempo de conhecimento e de Sabedoria irá alvorecer, e que transmitirá a humanidade 

o Verdadeiro sentido da Vida, e que o Profeta da Nova Era ensinará imperturbavelmente e 
propagará pelo mundo, apesar das mortíferas agressões contra a sua vida. Por meio de seus 
ensinamentos, começarão os dias felizes para a humanidade, desde o inicio da Nova Era, quando 

os homens encontrarem o caminho da Paz, da Liberdade e do Ensinamento o Espírito e com 
eles mudarem. Então a Terra reencontrará a sua Ordem.  

 

No entanto, primeiramente haverá apenas alguns raros seres intrépidos e que seguirão as 

palavras e o Ensinamento do Profeta, e o caminho será difícil e penoso. É assim que haverá 
apenas uns poucos fiéis que progredirão no início, e ganharão a sua recompensa, mas os virão 

os tempos onde esses se multiplicarão rapidamente e serão em numerosas multidões pelo mundo 
inteiro. 

 

Já na época do novo Profeta, muitos caminhos conduzirão de uma cidade para outra, e de um 

lugar da Terra para outro, e logo também os caminhos conduzirão ao céu, e irão se estender ao 
infinito. O verde que desapareceu dos prados e das florestas irão se restabelecer, as águas se 

tornarão novamente limpas e puras, e se levará a água para os desertos, onde tudo verdejará e 
irá florescer. Logo, a Terra será um Novo Jardim, onde o Ser Humano respeita tudo aquilo que 

brota e floresce, e tudo o que se mova, rasteja e voa.  
 

Com muito zelo, limpará e purificará tudo aquilo que sujou com Amor e Alegria, e irá considerar 

a Terra como o seu Novo Lar. O Amor, a Harmonia, o Conhecimento e a Sabedoria serão a sua 

missão pessoal, e em Conhecimento e Sabedoria, pensará na sua vida, na Vida de Seu 
Semelhante, a cada manhã e a cada dia. Cada homem caminhará junto no mesmo passo, e entre 

muitas outras coisas, e como nunca anteriormente, ele saberá mais sobre o seu próprio corpo, a 
sua própria mente, sobre os seus pensamentos e seus sentimentos, bem como sobre as Leis da 
Vida e da Criação. 

 



Previsões Verdadeiras dos Profetas Jeremias e Elias.   

SEM FALSIFICAÇÕES RELIGIOSAS SECTARIAS. 

21 

 

E assim também virá o tempo onde conhecerão mais sobre os males e as doenças e irão 

reconhecê-las antes mesmo que possam aparecer. E o Ser Humano aprenderá a evitar a grande 

maioria das doenças e poderá igualmente realizar muitas curas a si mesmo. Mas também saberá 
que deverá dar assistência aos pobres e que deve vir em auxílio dos mais fracos. Não por pura 

necessidade, mas igualmente por Amor ao próximo e para preservar o Estado de Humanidade. 
E é assim que o Ser Humano abrirá também o seu coração e a sua bolsa aos pobres e aos que são 
privados de tudo, deixando para trás os deploráveis tempos da crueldade e da barbárie, da 

avareza e de recessão sobre ele.     
 

E quando finalmente alvorecer a Nova Era, o Ser Humano finalmente voltará ao modo correto 

como Guardião da Ordem Humana, como Verdadeiro Guardião da Vida, compreendendo a 

Terra e sua Natureza e juntamente incluindo todos os seres vivos. Nessa época distante, é que 
efetivamente, o Ser Humano terá aprendido a dar e compartilhar e a desviar-se do ato de tomar 

para satisfazer a sua própria sede por lucros. O Ser Humano finalmente será um Ser Humano, e 
não deixará de ser único entre numerosos outros. A sua solidão terá partido, e finalmente irá 

conhecer a Verdade Verdadeira e as Leis da Criação, as Leis da Vida e da Morte. Todos os Seres 
Humanos irão reconhecer uns aos outros e não mais farão distinção entre as diferentes raças, 
entre os cultos deístas, e entre estado de pobreza e de riqueza. 

 

Porém, tudo isso só acontecerá depois das guerras e das conflagrações em escala mundial, e após 

as atrocidades e os horrores dos homens, e somente após todas as Catástrofes Apocalípticas, 

desencadeadas pela Natureza e pela Terra. E então, a partir das ruínas calcinadas das cidades e 

dos vilarejos novas construções e torres serão erguidas, porém serão necessários mãos de aço 
para que ocorra a Ordem sobre o Caos provocado pelos Seres Humanos.  

 

E será extremamente necessário que o Profeta da Nova Era faça erguer sua Poderosa Palavra e 

traga o Ensinamento da Verdade e o Ensinamento do Espírito porque este será o Poder para que 
a humanidade possa reencontrar o caminho correto. E por meio do Ensinamento do novo 

Profeta, o Ser Humano saberá que, não somente ele mesmo, mas igualmente todos os seres vivos 
são portadores do Espírito e da Luz, e que são criaturas às quais ele deve respeitar.  

 

E quando a humanidade souber disso, então novas cidades serão criadas sobre a Terra, sobre as 

lagos, sob as mares e nos céus, aonde se chegará com embarcações metálicas prateadas. 

 

Mas então, a humanidade irá se lembrar dos acontecimentos do passado, e consequentemente, 

saberá sondar o que se passará durante os dias e dos próximos tempos vindouros. Aprenderá a 
compreender a concepção e o nascimento, bem como a Vida, a Deterioração e a Morte, e perderá 
todo o medo diante destes acontecimentos, porque irá se voltar para o Ensinamento do Profeta. 

E o Ser Humano terá diante dele o tempo de várias vidas, porque a sua longevidade irá aumentar, 
e saberá que a Luz não se apaga nunca e que a vida continua também na Morte e nos 

Renascimentos, porque os seus conhecimentos se tornarão em Vasta Sabedoria. 
 

JSCHWJSCH Quetzal: Ai estão, meu amigo, as Previsões de Jeremias, para o Segundo 
Milênio que termina, e para o Terceiro Milênio que virá. 
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Previsões Verdadeiras do Profeta Elias 

 

Contato Nr. 230 de 11 de Outubro de 1989. 

 

Billy: ... Podes, hoje, me dizer mais uma vez algo a respeito das profecias ou das previsões dos 
antigos profetas? 

  

JSCHWJSCH Quetzal: Certamente, porque me esforcei para poder trazer ainda algo mais. E 
novamente certamente, não se trata de uma profecia, mas de uma previsão, que desta vez 

remonta ao Profeta Elias e que, sobretudo, se refere a você, juntamente com alguns poucos e 
raros outros. E também as suas antigas palavras eu tive que transcrevê-las para a língua alemã 

atual, para que pudessem ser compreendidas. Portanto, escute então o que ele tem a dizer:  
  

Como Arauto neste mundo, eu vejo, compreendo, e sei o que irá acontecer em dias muito 

distantes. E será nos séculos em que o Arauto da Nova Era irá erguer a sua voz, irá instruir o 

mundo e que consequentemente causará uma grande atribulação, pondo assim a sua vida em 
perigo. Vejo, entendo e sei, porque os meus olhos e os meus ouvidos estão abertos, e vejo e 

entendo nos céus os acontecimentos que terão lugar durante os dias remotos que estão por vir.  
  

Como se eu tivesse dando um grande passo eu meço os dias com os meus olhos e os meus 

ouvidos, até os tempos distantes, até um país livre, num lugar do qual ainda nada se sabe e que 

ainda não pode ser visto. Ali haverá o mais Intrépido dos Seres Intrépidos, o mais Santo dos 
Santos, e ele poderosamente ensinará, proclamando as Leis e as Recomendações da Criação. 

Assim como eu, ele será versado na escrita e poderá entender os céus, e ele será os olhos, os 
ouvidos e a Consciência dos homens, e ele fará aos homens enxergarem o Poder da Criação e os 

fará entender as suas Leis. Será um Vidente e Sábio, e um mediador, cuja mão transcreverá, por 
escrito, a voz dos que virão das Estrelas.  
 

E ele será a minha terceira continuação e ele será o continuador reencarnado daqueles Arautos 

que me precederam. As suas palavras revelarão a estrutura oculta do mundo e muitos mistérios 
da Criação, e irá preencher as falhas de memória, que conduzirão de um ponto do passado, ou 
do presente, para o futuro e, portanto, na medida em que mostrará os mapas sobre os quais estão 

indicados os acontecimentos causados pelos homens e que desenharão a Nova Era. O Novo 
Arauto deverá suportar muitos sofrimentos, e seu pai será um simples sapateiro, e a sua mãe, 

uma mulher simples, e que porá no mundo o total de três filhos e quatro filhas.  
 

Um desses filhos será chamado o Guardião do Tesouro, e este será o Novo Arauto. 

  

Nota do tradutor: Eduard: significado do nome EDUARD, homem, nome Anglo-Saxônico: 
EADWEARD: EAD= posse, propriedade: WEARD = protetor 

  

O conhecimento a respeito das Leis da Criação se abrirá para ele, como nunca não se abriu para 

um Arauto antes dele. E será ele quem irá novamente trazer à luz os Verdadeiro Ensinamento e 
as Verdadeiras Palavras dos antigos Arautos, tornando-os acessíveis para a humanidade. Até lá, 

os textos dos Arautos anteriores aos meus ensinamentos e de minhas palavras e o Ensinamento 
e palavras posteriores as minhas ficarão ocultas para o momento certo quando elas novamente 

reaparecerem nos dias do Arauto, trazidas para cá pelos homens vindos do céu. E o Arauto irá 
aguardar pelo dia certo, sobre a montanha da Ferradura do Cavalo, onde fará a sua morada, e 
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onde, ao vento, tremulará a bandeira como Sinal da Aliança entre os homens provenientes das 

Estrelas.   
 

E quando o dia tiver amadurecido então ele proclamará as Antigas Palavras, e a sua morada 

será um lugar onde se reencontrarão os homens procedentes dos quatro cantos da Terra. E os 
seus Verdadeiros virão dos Céus, e virão se reunir e compartilhar com ele, e ainda assim eles não 
serão vistos pelos homens, porque eles continuarão a permanecer ocultos e possuirão uma cabeça 

que os impedem de suportar a cabeça dos homens da Terra.   
 

O novo Arauto desses dias remotamente distantes será o fundador do grupo da Verdade, que se 

espalhará pelos quatro cantos da Terra. Ele irá romper o selo de muitos mistérios da Criação e 

os da mente do Ser Humano, bem como dos seus pensamentos e sentimentos, e terá assim mais 
conhecimentos que nenhum outro Ser Humano desta época ou de épocas anteriores. Em 

Sabedoria ele será o número Um, o número Três e o número Sete, e consequentemente, o 
número da Sabedoria e dos Sábios. Viajará para muito longe, até um lugar onde o Céu e a Terra 

se encontram e onde termina o Céu.  
 

As suas palavras serão as Palavras da Verdade, e deverão atingir as cabeças dos homens e sua 

obra será incansável, e estará ativo mesmo quando estiver deitado no chão, mesmo quando 

caminhar na escuridão da noite, ou mesmo sob a intensa luz da lua, e quando percorrer os 
desertos ou quando escalar as montanhas, e quando deixar-se penetrar pelo Poder das Estrelas, 

do Sol e da Terra. Depositará as suas poderosas forças em suas palavras, como correntes fluidas 
e irá transcrever por escrito, como nenhum outro Arauto antes dele jamais fez, para que essas 
continuem a ser preservadas. As suas palavras, banhadas de Amor, serão como um bálsamo para 

o Justo, e irá atingir também aos Injustos, e irão abalá-los e irão fazê-los estremecer e como 

poderosas torrentes neles irá penetrar fazendo-os despertar pouco a pouco.  As suas palavras 

igualmente penetrarão profundamente nos céus e alcançarão os Homens dos Céus e alcançarão 

onde o Céu encontra a Terra e onde termina o Céu. O seu conhecimento consistirá em que ele 
poderá conhecer a cabeça, os pensamentos e os sentimentos dos homens, a sua razão e sua lógica, 
e conhecerá o corpo da Terra, das Estrelas e do Céu, porque seguirá os caminhos que conduzem 

aos mistérios desse mundo. 
  

O novo Arauto será o terceiro de meus sucessores e, consequentemente poderá curar, e integrar-

se-á a minha antiga linhagem, além de Isaías, Jeremias, Enoque e Nokodemjon, os Pais 

Primordiais do Conhecimento e da Sabedoria, e que jamais se separaram em Espírito e que 
jamais deixaram embotar os sentidos em suas cabeças, assim como o fazem os homens de hoje 

e como os homens ainda o farão ainda mais intensamente, nos tempos do Novo Arauto da Nova 
Era; e consequentemente, criarão uma incompreensão artificial entre reconhecimento e 

conhecimento, entre a mentira e a Verdade, entre a Previsão e a Profecia, entre inspiração e visão 
interior, entre o Amor e a impudicícia, entre Paz e a Guerra, entre a Sabedoria e a Presunção, 
entre o delírio da loucura e a realidade. O Novo Arauto lerá muitos livros sagrados, e irá fazer 

sempre repetidos intervalos de solidão nas montanhas e nas florestas, e no deserto, para aprender 
e poder devotar-se às recordações. 

  

E ele irá se associar a muitos cultos, e onde eles adoraram as divindades, anjos e santos, de modo 

a poder sondar os seus segredos e as suas heréticas doutrinas errôneas e falaciosas. E sondará 

também as Ordens Secretas do Mundo e dos Tempos. E ele, do alto da Montanha da Ferradura 
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do Cavalo, irá edificar um lugar para o repouso e a tranquilidade, um lugar para a contemplação, 

um lugar de Amor e de Paz, e para onde confluirão todas as linhagens sagradas e autênticas, 
aquelas mesmas linhagens que atravessaram a humanidade desde tempos imemoriais. O lugar 

se tornará um núcleo inicial e simbólico para a Terra e para os Céus, porque nele, irão confluir 
todas juntas as forças do Espírito e da Consciência com uma quantidade impressionante de 
Conhecimentos Verdadeiros, repletos de Amor Verdadeiro, repletos de Liberdade, de Paz, de 

Harmonia e de Sabedoria. É assim que, gradualmente, os homens não darão mais um só um 
passo sem que descubram os vestígios Verdadeiros do Grande Arauto e irão segui-los. 

  

E o Guardião do Tesouro será chamado Eduard, como meu terceiro sucessor na linhagem, após 

os Arautos Jmmanuel (Emmanuel/Immanuel) e Muḥammad (Maomé), que, como primeiro e 

segundo na linhagem, se tornarão os meus sucessores, o mesmo Espírito, mas numa outra 

cabeça. 
  

Nota do tradutor: Eduard: significado do nome EDUARD, homem, nome Anglo-Saxônico: 

EADWEARD: EAD= posse, propriedade: WEARD = protetor 

  

O Novo Arauto será um grande Mediador e Vidente e a sua palavra conterá todo o 

Conhecimento da Vida, porque ele abriu-se para ela. Muitos homens irão compreendê-lo, mas 
ainda assim todos aqueles que compreenderem as suas palavras com a incompreensão ou que 

lerão os seus escritos com a incompreensão, ou aqueles que apenas a tocarem, sucumbirão com 
um Santo TERROR, como se um abismo tivesse se aberto diante deles. É assim que muitos se 
desviarão em temor, e outros roubarão e falsificarão as palavras e o Ensinamento do Arauto, 

para fazer comércio e assim obter grandes ganhos e benefícios e lucros. Serão incapazes de 
compreender as palavras do Arauto e irão se empenhar em esforços para destruí-las, mas não 

poderão cometer esse Sacrilégio, porque as Palavras e o Ensinamento do Arauto serão 
demasiadamente Poderosas.  

   

Mais de 22 séculos terão se passado depois de mim, e quando o Novo Arauto der início a sua 

obra. Até então muitas vilas e cidades, de um extremo ao outro, estarão abarrotadas por grandes 
hordas de homens, e onde grandes e inimagináveis multidões prevalecerão. As antigas aldeias e 

as cidades e os muros ao redor delas, as antigas fortificações militares, as armas e os ossos dos 
antigos profetas e dos homens procedentes da Antiguidade estarão enterrados sob as areias e os 

seus restos serão novamente desenterrados na Nova Era, como antigas relíquias e antigos 
valores. 
  

Até estes tempos os dias terão asfixiado a minha voz e as minhas palavras, e as palavras dos 

Sábios e de todos os Profetas. E os homens se desviarão da Verdade e se voltarão para as crenças 
de diversos cultos, com deuses, anjos e santos, mas que na Verdade nenhum deles realmente o 

são, porque são apenas invenções dos sacerdotes e dos auto proclamados portadores da salvação. 
A crença nos cultos passará a ser uma lei e somente muitos poucos ousarão voltar-se abertamente 
para a Verdade e para as Leis da Criação. Consequentemente, no começo, haverá apenas uns 

poucos que se voltarão para as Palavras e para o Ensinamento do Novo Arauto e que 
permanecerão fiéis. 

 

Haverá uma gigantesca multidão que acreditará nos muitos cultos deístas ao redor do mundo, e 

que se disseminarão por toda a parte, e a crença dos homens, nascida nos cultos, ressoará como 
um poderoso trovão, de uma extremidade da Terra ao outro. E os cultos irão se combater de 
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maneira sangrenta, até à morte e a ruína, e dos próprios cultos sairá a crueldade e a barbárie, e 

os seus próprios superiores, os líderes supremos e os lacaios dos cultos perseguirão os seres 
inferiores e os cultos menores, e irão assassiná-los, apreender os seus bens e o ouro, e 

enriquecerão sempre e cada vez mais, porque os crentes serão recobertos de impostos e 
penalidades determinados pelos cultos os quais eles deverão pagar com o ouro e moedas. Na 

Nova Era, a humanidade possuirá o conhecimento a respeito dos grandes continentes sobre a 
Terra, e das grandes florestas, além das extremidades do mar sem fronteiras. 
  

E durante o decorrer de mais de duas vezes mil anos, desde a época no curso da qual eu vivo, 

todos os países, por toda a parte sobre a Terra, terão se tornado em grandes reinos, impérios, e 
estados poderosos quando se unirem. Mas haverá guerras tão numerosas, e numa sequência tão 

infinita, que ocorrerão sempre e cada vez mais, e assim será que os reinos novamente irão 
desmoronar, mas que então resultarão em novos reinos. Os servos e os escravos, os camponeses, 
os viticultores, os pastores e os pobres se revoltarão, e milhares de vezes, eles trarão o fogo sobre 

os países; porão fogo e queimarão incendiando os castelos, as fortificações, as cidades, e as 
colheitas.  

 

E agirão assim até que os tenham feitos prisioneiros, que os torturem, e que os queimem, e para 

que Lhes  arranquem as suas peles ainda vivos, e que os sobreviventes sejam forçados a 
novamente se protegerem em seus esconderijos, na clandestinidade. E é assim que os seres mais 

elevados, os seres superiores, e os seus lacaios, novamente se sentirão como reis. 
  

No entanto, haverá progresso, e quando os tempos de mais de dois mil anos tiverem passado, o 

Ser Humano terá explorado as profundezas dos Mares e dos Céus e ele voará para os Céus e ali 

irá buscar um novo lar para si. E tal qual uma Estrela brilha no Firmamento, o próprio Ser 
Humano será como uma estrela no céu, quando possuir a força do Sol, voltando-se a para a 

Criação. E erguer gigantescas construções e torres aos milhares por sobre a Terra e fabricar 
imensas embarcações metálicas e com elas sulcar as águas dos mares, os ares e os céus. 

  

E, contudo, além do grande mar, haverá novos grandes reinos, e a partir de um deles, novas 

legiões de hordas bárbaras partirão, sob o comando de poderosos seres degenerados, para levar 
guerras pelo mundo e para se apoderarem das riquezas do solo dos países Mas, contudo, somente 

os muros das cidades e das aldeias dos próprios conquistadores que desejarão tomar o poder do 
mundo irão ruir além do grande mar e serão destruídos então os impérios e os países que serão 

queimados e que serão apenas água lamacenta. E os povos da Terra se misturarão entre si, e, por 
isso, surgirão muitas doenças e muitas epidemias e enfermidades, e surgirá o ódio, as vinganças, 
e muitas mortes. 

  

 



Previsões Verdadeiras dos Profetas Jeremias e Elias.   

SEM FALSIFICAÇÕES RELIGIOSAS SECTARIAS. 

26 

 

E, quando esses dias chegarem, então o Ser Humano estará caminhando em tempos duros, e 

estará diante da uma escura entrada, envolvida pela escuridão de um escuro e intransponível 

labirinto e o labirinto será muito escuro e negro como as mais escuras das noites e ele irá entrar 
nele e os olhos brilhantes e vermelhos do Mal irão brilhar nele e o Ser Humano desses tempos 

distantes deverá se preservar contra isso, porque a destruição carrega em si a ira, a cólera 
degenerada e a morte . E os dias de destruição serão longos, porém, as longas distâncias dos dias 
futuros que virão irá iluminar e tudo se tornará no Amor, na Paz, e na Liberdade. E assim será 

porque eu vejo e escuto nos Céus e sei que assim será, pois eu sou o Arauto Elias e eu falo e 
expresso a Verdade. 

  

JSCHWJSCH Quetzal: E, portanto esta é a Previsão de Elias. E na Verdade, não é mais 

necessário dizer mais nada para os povos da Terra, porque essas Previsões já devem ser 

suficientes o bastante. 
 



Previsões Verdadeiras dos Profetas Jeremias e Elias.   

SEM FALSIFICAÇÕES RELIGIOSAS SECTARIAS. 

27 

 

 

 

(Tradução em português por: Der Beobachter Edelweiss, 10 de outubro de 2004) 

  

JSCHWJSCH Quetzal 

 

Apresentadas pelo Plejaran JSCHWJSCH Quetzal  

para o Profeta Verdadeiro Billy Meier 
 

Nota do tradutor: O JSCHWJSCH Quetzal tem 376 anos de idade. Ele tem 1 metro e 90 centímetros  

(6,25 pés) de altura, e tem os olhos azul-acinzentados e os cabelos castanho claros.  Ele é o pai de seis 

filhos. Durante o período de contato de 11 anos (1975-1986) com Billy Meier, o JSCHWJSCH Quetzal 

foi o Comandante de todas as Estações Plejaren em nosso Sistema SOL.  

 

JSCHWJSCH Quetzal possui habilidades enormes, especialmente no campo da tecnologia. Ele também 

é um ilustre inventor que inventou, e construiu, vários dispositivos muito úteis para o Profeta Billy 

Meier, e que têm sido de grande utilidade no cumprimento de sua Missão. Relativamente às 

preocupações diferentes, e aos problemas em nosso Planeta Terra, as quatro pessoas contato Plejaren, 

JSCHWJSCH Sfath (falecido), a JSCHRJSCH Semjase, JSCHWJSCH Quetzal, e o JSCHWJSCH 

Ptaah, têm sido extraordinariamente dispostas e muito ativas no cumprimento de suas missões. 

  

Relatórios do Contato Nr. 215 - Sábado, 28 DE FEVEREIRO DE 1987,  2:09 da manhã 

 

JSCHWJSCH Quetzal: Antes de explicar as profecias de Enoque, eu gostaria de enfatizar que 

profecias sempre são alteráveis, e podem ser mudadas para melhor, se os Seres Humanos fizerem 
mudanças positivas nos seus pensamentos, sentimentos e ações, rumando na direção do que é 

melhor e para avanços positivos. Em cada caso, as profecias se baseiam em causas que 
desencadearão efeitos mutáveis, a qualquer tempo, na condição de que estas causas  primeiras 

sejam previamente alteradas em sua forma.  
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Portanto, é possível que profecias de caráter negativo ou medonho, não  tenham que se cumprir, 

se as suas causas precedentes – as ações humanas -  forem adequadamente alteradas a ponto de 

se obter um resultado bom e positivo, ao invés do contrário. 
 

Porém, isso não se aplica a predições porque estas são baseadas em eventos inalteráveis, e que 

se realizarão no futuro, com absoluta certeza. Predições são baseadas numa visão adiantada do 

futuro e, portanto, é uma visão direta do futuro que nada tem a ver com uma profecia ou com 
um cálculo de probabilidade. Os efeitos negativos das profecias não têm que se cumprir se as 

suas causas (ações humanas) forem alteradas para melhor, para o positivo.  
 

Portanto, quando eu Lhe der uma parte das Profecias de Enoque para o Terceiro Milênio, isso 

não significa que terão de se cumprir verdadeiramente porque, em cada caso, o pré-requisito para 

as causas de seu cumprimento são contínuos e futuros, já existentes, e criados, de tal modo, que 
o cumprimento das profecias poderá vir a ocorrer .  

 

Existe, portanto, a possibilidade, mas sempre na condição de que os povos da Terra se tornem 

razoáveis, de mudar tudo para o bem, para o melhor e positivo, por meio de uma revisão racional 
do pensamento, bem como por um desenvolvimento também racional dos sentimentos e das 

ações, através das quais as profecias não terão, necessariamente, de se cumprir.  
 

Se, contudo, esta transformação não ocorrer nos Seres Humanos, e não houver uma revisão e 

alteração dos pensamentos, ações e sentimentos, estará reservado para a Terra e toda a sua 

população, um período consideravelmente negativo e colheremos todos, com isto, 
consequências nefastas. 

 

Billy:  Desde a última parte da Segunda Guerra Mundial, os pensamentos, sentimentos e ações 
do Ser Humano da Terra muito tem sido mudados para o positivo e para o bem mas, na minha 

opinião, tudo isso não é o bastante,  visto que o que deveria realmente ser trabalhado e 
transformado para melhor não foi alcançado, nem pelos poderosos deste mundo e nem por toda 

a humanidade.  
 

Nos últimos anos, você fez muitas predições e cálculos de probabilidade, bem como menção de 

fatos proféticos relativos à economia da Terra, dos militares e da situação política, onde me foi 

pedido para que divulgasse esta informação, o que realmente o fiz.  
 

Os governos, e também os jornais e as estações de rádio, foram informadas por mim, além de 

estações de TV e, particularmente, para muitas pessoas localizadas em vários locais do planeta. 

Mas todo o meu esforço foi em vão. 
 

Provavelmente isso deverá acontecer, também, nos tempos vindouros, quando eu divulgar as 

Profecias de Enoque para o Terceiro Milênio, se obtiver a sua permissão para isso. Contudo sinto 
que esta mensagem deve ser conhecida e disseminada pois talvez, de alguma forma, possa trazer 
bons frutos. 

 

JSCHWJSCH Quetzal: Aparentemente você nunca perde a esperança. Seu otimismo é 

recomendável, e merece ser ouvido, mas do modo como tem sido as coisas neste século, não há 
muita esperança de que as pessoas da Terra irão ponderar e atender as suas palavras. Isso só 
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acontecerá quando as profecias começarem a se cumprir, ou até mesmo depois que elas já 

tiverem acontecido.  
 

Provavelmente só então é que virá o tempo, quando as difamações contra você irão terminar no 

que se refere aos seus contatos conosco, entretanto eles continuarão durante muito tempo sendo 
veementemente negados por seus inimigos, e pelos sabichões patológicos, e também pelos 
críticos, que os desprezam como sendo truques, mentiras e enganação.  

 

Mas, num futuro distante, toda a Verdade referente aos nossos contatos com você será provada, 

ai então a espécie humana irá querer aceitar a ajuda que nós oferecemos através de você, até 
mesmo se eles imaginarem incorretamente que nós viemos do que as pessoas da Terra chamam 

de Plêiades.  
 

Billy: Semjase e Ptaah já explicaram isso para mim. Mas vamos ouvir agora o que o Novo 

Milênio irá trazer para os povos da Terra e para o planeta Terra, conforme as profecias de 
Enoque. 

 

JSCHWJSCH Quetzal: Farei isso num instante, mas antes de começar quero explicar que eu 

não estou autorizado a Lhe fornecer os anos indicados exatos de maneira oficial. 
 

Billy: Eu entendo, mas isso certamente é uma coisa muito boa. Mas, eu Lhe agradeceria se você 
pudesse apresentar as profecias numa linguagem mais moderna e mais facilmente compreensível 
para que os Seres Humanos as entendam melhor.  

 

O estilo de escrever e a antiga linguagem de Enoque serão quase impossíveis de entender para a 

maioria dos Seres Humanos da Terra de hoje. Isto também significa que uma linguagem aberta 
e explicações são desejadas, de modo que as profecias não sejam feitas na forma de enigmas e 

mistérios, porque eu acho que se então eu fosse publicar tudo na forma de profecias abertas, 
explicativas e não-codificadas, poderiam ser mais valiosas.  

 

Só profecias compreensíveis podem ser benéficas porque, por meio de códigos, o interesse das 

pessoas se perde, porque elas mal poderão entender as coisas. Minha experiência me provou que 
as pessoas são muito difíceis de serem alcançadas, mas elas prestam mais atenção e ficam mais 

interessadas em algo que seja muito bem claramente explicado; e que seja muito bem claro para 
elas.  

 

É certo que a ansiedade é diminuída quando se codifica profecias, etc., mas, quanto mais elas 

são codificadas, menos elas serão compreendidas, porque fantasias selvagens começam a incitar-
Lhes  o pensamento, e acabam criando medos e imagens infernais dentro delas.  

 

JSCHWJSCH Quetzal: As suas palavras são corretas.  

 

Então eu revelarei as Profecias de Enoque as quais poderão ser facilmente compreendidas até 

certo ponto.  
 

Portanto ouça: Se o Ser Humano da Terra continuar vivendo do mesmo modo que tem vivido 

até os dias de hoje, favorecendo e perpetuando os mesmos pensamentos, sentimentos e ações, 
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como o faz até hoje, então as Profecias de Enoque são ditas com tal clareza de palavras que 

não poderiam ser mais claras.  
 

O ponto no tempo no qual  estas profecias começarão a ser cumpridas será quando não houver 

mais nenhum Papa residindo em Roma.  

 

Toda a Europa cairá vítima de um terrível castigo por PODERES DO MAL. A 

religião cristoísta irá  desmoronar, e as igrejas e monastérios terminarão em ruínas e cinzas.  

  
 

Por meio das ciências, serão criadas forças monstruosas que serão liberadas por forças militares 

e por exércitos, e também por terroristas, e que resultarão em grande destruição.  

 

Milhões, e até mesmo bilhões de pessoas serão mortas por atos terroristas, guerras e guerras 

civis, e no final, em algumas regiões do mundo, um em cada três Seres Humanos, e em algumas 
outras regiões, um em cada quatro, de alguma maneira, irá perder a sua vida. As nações do 

Oriente se revoltarão contra as nações do Ocidente, e o Ocidente contra o Oriente.  
 

Serão infligidas muitas mortes nas pessoas pelos combates de aviões bombardeiros, bombas e 

foguetes destruirão e aniquilarão as grandes e pequenas aldeias, e as grandes cidades.  

 

As pessoas ficarão completamente impotentes contra tudo isso, e irão experimentar 888 dias de 

Inferno na Terra, que serão agravados devido ao sofrimento pela fome e por pestilências que 

irão tirar mais vidas humanas ainda, muito mais do que a própria guerra. Esses tempos serão os 

piores do que qualquer tempo jamais experimentado anteriormente na Terra, porque, no 

final,  não haverá nada que poderá ser comprado ou poderá ser vendido. Todas as provisões 
serão racionadas, e se uma pessoa roubar até mesmo um único pequeno pedaço de pão, ela irá 

pagar por isso com a sua vida.  
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Muitas águas se misturarão com sangue humano e correrá vermelha, assim como aconteceu 

uma vez no Rio Nilo, no Egito, que correu vermelho de sangue. E acontecerá que os fanáticos 

do Islã se erguerão e cobrirão as terras da Europa com guerras, tudo irá tremer e chacoalhar.  
 

Tudo no Ocidente será desolado e será destruído. A Inglaterra será conquistada e será posta no 

mais baixo tipo de miséria. E os fanáticos e fomentadores de guerra do Islã terão o seu poder por 

um longo tempo. Mas, não só a Europa será afetada, pois no final todos os países e pessoas do 

mundo serão envolvidos, se expandindo numa guerra que abrangerá todo o globo terrestre. 

Depois da virada do milênio, só por muito pouco tempo existirá o papado.  
 

O Papa João Paulo II é o ante penúltimo Papa em sua posição.  

 

Depois dele, seguirá só mais um pontificado adicional. Então um “Pontifex Maximus” (Pontífice 

Máximo) será o próximo, e que será conhecido como “Petrus Romanus”.  

 

  

Sob as suas regras religiosas, a Igreja católica chegará ao fim, em total colapso, o que será 

inevitável. Isso será o começo da pior catástrofe que já aconteceu alguma vez na Terra, e para 

a humanidade.  
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Muitos clérigos católicos, padres, bispos, cardeais, e outros, serão mortos, e o seu sangue irá 

jorrar aos borbotões, e deste modo, a versão reformada do Cristoísmo se tornará infinitamente 

pequena, desaparecendo do mesmo modo que o Catolicismo.  
 
 

 
O Maçom Presidente George W. Bush e os seus famintos pelo poder  

e os seus exércitos, os fomentadores das guerras. 

 
 

Por culpa dos cientistas, e dos famintos pelo poder e os seus exércitos, os fomentadores de 

guerras, e os terroristas alcançarão enorme poder, e também terão armas laser e nucleares de 
todos os tipos, substâncias químicas, e armas biológicas.  

 

Também, grandes abusos da engenharia genética acontecerão, porque ela será utilizada 

indiscriminadamente com finalidades bélicas, inclusive para a clonagem de soldados, assim 

como foi utilizada, em tempos antigos, com os descendentes de Enoque, nos territórios da 
Constelação Sirius.  
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Todavia, os horrores não terminam ai, porque, além da engenharia genética e as armas 

ABC (Nota: Atômicas, Bacteriológicas, e Químicas), e isso ainda vai ainda mais longe, pois armas 

piores, mais perigosas, e mais destrutivas, de destruição em massa, serão produzidas e 
utilizadas.  

 

Políticos irresponsáveis irão, inescrupulosamente, exercitar o seu poder auxiliados pelos 

obedientes cientistas, e pelas forças dos exércitos que, juntos, conduzirão uma mortal ponta-de-
lança de clones, criados para serem máquinas mortais, e que, divisão após divisão, destituídas 

de quaisquer emoções, irão destruir e matar a todos.  
  

Os Estados Unidos da América serão os cabeças disso tudo, levando juntamente todos os outros 

países capitalistas Ocidentais consigo, invadindo as terras do Oriente, enquanto, 
simultaneamente, terá que repelir e defender-se contra os invasores do Oriente. No geral, os 

Estados Unidos da América fará o papel de maior  significado na posição disfarçada de 
pacificador e lutador contra o terrorismo, os Estados Unidos da América invadirão muitos países 

da Terra, bombardeando e destruindo, trazendo a morte à milhares de populações.  
 

As políticas militares dos Estados Unidos da América não conhecerão limites para os seus 

objetivos econômicos, e também políticos, e assim continuará sendo o caso como sempre tem 

sido por muito tempo, que é o de construir e operar uma polícia mundial. Mas só isso não será 
o bastante, pois no disfarce da globalização irá dominar calmamente, as políticas americanas 

aspirarão ao poder absoluto do mundo na forma de supremacia econômica que irá indicar e 
providenciar um possível argumento para que se inicie uma Terceira Guerra Mundial, se, 
finalmente, as pessoas não se esforçarem, em conjunto, pela razão, e não derem os passos 

necessários contra as delirantes maquinações de seus governos, dos poderes dos militares, e 

também de seus Serviços Secretos, e parar o poder dos irresponsáveis a todo custo, em todas as 

áreas, exigindo um basta.  
 

Se eles não fizerem assim, muitas pessoas, as grandes e as pequenas, perderão a sua 

independência e a sua identidade cultural, e serão derrubadas, porque os E.U.A. terão ganhado 

o domínio sobre elas e as esmagará sob o seu dedo polegar com terrível poder. No princípio, 
muitos países uivarão com os seus iguais lobos norte-americanos, em parte devido ao medo da 
agressão americana e de sanções, como será o caso com muitos irresponsáveis da Suíça e da 

Alemanha, e também de outros países, mas outros se unirão a eles, pois serão forçados de algum 
modo a assim fazer, ou serão desencaminhados pelos promotores irresponsáveis da propaganda 

americana.  
 

Porém, eventualmente, muitos países asiáticos, africanos e europeus, se revoltarão contra a 

hegemonia dos Estados Unidos da América quando eles reconhecerem que os Estados Unidos 

da América estão apenas tirando vantagem deles para os seus propósitos de guerra, para a 
conquista e a exploração. Deste modo, inicialmente, muitas terras se tornarão Estados-fantoches 

dos Estados Unidos da América antes que a razão e a consciência possam surgir nos associados 
responsáveis de governos, e na maioria da população, e que resulte  num distanciamento dos 

E.U.A.  
 

Porém, a Grande Guerra dificilmente será evitada apenas se os povos da Terra não se orientarem 

para melhorar e assim possam encontrar o Verdadeiro Amor, a Verdadeira Liberdade a 



Previsões Verdadeiras dos Profetas Jeremias e Elias.   

SEM FALSIFICAÇÕES RELIGIOSAS SECTARIAS. 

34 

 

Verdadeira Paz,  ao invés de se esforçarem para a fortuna, o  prazer e as riquezas, e todo o tipo 

de bens materiais e poder irrestrito.  
 

Assim, enormes e mortais formações de tanques rolarão pela terra, enquanto aviões 

bombardeiros e foguetes riscam pelo ar  trazendo a morte, a destruição, a ruína e a aniquilação, 

aos países e as pessoas.  
 

E os tempos terríveis virão, quando as forças e os exércitos descontrolados desatrelarem uma 

selvagem devastação e tempos terríveis de massacres inimagináveis para as populações que vão 
assistir as ações violentas de mãos atadas.  
 

As Nossas e as suas advertências irão passar despercebidas pela maioria da humanidade, embora 

algumas coisas pudessem ser salvas, e o pior podia ser evitado, se as Nossas e as suas Palavras 
de Amor, Paz, Liberdade e Sabedoria fossem seguidas. Mas, infelizmente, irão duvidar de tudo 
isso.  

 

Assim, na Terceira Guerra Mundial, se na verdade acontecer, o que parece muito provável no 

momento, como também nas próximas décadas, assim como indicam os cálculos e as 

observações, então será principalmente a população civil em inacreditáveis grandes massas, 
como é sempre o caso, que sofrerá mais pela catástrofe toda e ainda pela culpa de cientistas 
irresponsáveis que criarão clones humanos, que serão máquinas de combate destituídas de 

consciência e emoções, e também armas computadorizadas que serão tremendamente mortais e 
destrutivas.  

 

Ao mesmo tempo, o perigo poderia ser que as máquinas humanas de combate e assassinato, e 

os soldados clonados consigam a sua independência, e por sua própria vontade, tragam a morte, 
a devastação, a destruição e a aniquilação, sobre os Seres Humanos do planeta Terra. Toda a 
Terra será uma arena infernal sem igual de sofrimentos, os quais jamais existiram na Terra até 

esses tempos. Os cruéis e horrorosos eventos durarão aproximadamente 888 dias quando 
a  civilização se desmoronará.  

 

E ainda o terrível cenário continuará  açoitando, enquanto epidemias e todos os tipos de doenças 
se disseminarão, bem como uma fome enorme entre os povos enquanto a economia do mundo 

se desmoronará totalmente.  
 

Não haverá nenhuma possibilidade de se produzir qualquer tipo de bens. Será evidente que todos 

os alimentos, medicamentos, etc., serão racionados e quem roubar qualquer um destes bens será 
punido com a morte.  
 

A loucura da guerra não só se estenderá por terra, mas o desastre se esparramará igualmente 

pelos oceanos, na atmosfera, e até mesmo no espaço exterior.  
 

Acontecerá que até mesmo as bases submarinas, criadas no decorrer do futuro, serão atacadas e 

serão destruídas e custará muitos milhares de vidas das pessoas.  

 

Todavia, uma certa quantidade de destruição também se originará das instalações subaquáticas, 

pois piratas submarinos estabelecerão comunidades no solo do mar, que explodirão acima das 
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profundidades do oceano e estarão envolvidos em ações destrutivas de combate por ataques 

malévolos de unidades navais na superfície da água.  
 

E se isso ocorrer neste momento existirá a possibilidade de se tornar realidade que FORÇAS 

EXTRATERRESTRES INTERVENHAM, voltando-se contra as nações industrializadas 
ocidentais porque eles serão os responsáveis pelo desastre totalmente monstruoso dos tempos 
vindouros.  

 
Se isto vier a acontecer, estas FORÇAS EXTRATERRESTRES deixarão o seu anonimato, e o seu 

estado de segredo, para ajudar aqueles que estarão  sendo aterrorizados pelos países ocidentais 

irresponsáveis.  

 

Além disso, catástrofes naturais apocalípticas irão aparecer e que reduzirão toda a Europa ao 
terror e a total desestabilização, mas apesar disso a Europa continuará existindo, embora terá 

sofrido enorme destruição.   
 

Mas será um caso diferente para os Estados Unidos da América, no distante Ocidente, que se 

tornará uma terra completamente aniquilada e que será um país  totalmente destruído. Haverá 

muitas razões para isso; como os seus conflitos globais que começarão repentinamente, e 
continuarão bem adiante, até o futuro, a América irá gerar um grande ódio contra si mesma em 

muitos países. Como resultado,  enormes catástrofes ocorrerão na  América que atingirão 
proporções nunca antes imaginadas   

 

 
 

A destruição por terroristas do WTC (World Trade Center), ou Centro de Comércio Mundial, será 

apenas o começo. E todos esses EVENTOS APOCALÍPTICOS não só serão provocados por 
armas Atômicas, Bacteriológicas, e Químicas,  laser e outras armas incrivelmente mortais e 
destrutivas, e por máquinas assassinas clonadas, além disso, como consequência dos Seres 

Humanos irresponsáveis da Terra, a natureza e as profundezas da Terra maltratada se revoltarão 
e desatrelarão a Destruição como também trarão a morte sobre a superfície da Terra; o que não 

poderia ser pior.  
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Enormes tempestades de fogo, e furacões gigantescos, varrerão por sobre os E.U.A. e trarão a 

devastação, a destruição e a aniquilação, tal qual jamais aconteceu antes, pelo que se possa 
lembrar. Não só a América, mas também todos os outros países industrializados ocidentais que, 
no começo do novo milênio, ainda viverão na ilusão de que eles podem dominar e podem reger 

as nações subdesenvolvidas, os países do Terceiro Mundo, sobre os quais eles logo não só 
perderão a sua influência sobre estas terras, mas também terão que se defenderem contra eles.   

 

Na verdade, assim dizem as Profecias de Enoque, as nações industrializadas apenas  aparentam 

ser civilizações verdadeiras, mas são apenas civilizações fraudulentas pois elas esmagarão todo 

o Verdadeiro Amor, a Verdadeira Liberdade e a Sabedoria, e também a Verdadeira Paz sob 

os seu pés  até  o final do século XX e o inicio do novo Terceiro Milênio, juntamente com todos 
os valores da verdadeira humanidade dos homens e das mulheres.  
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Mas tudo isso não irá deter os E.U.A. de continuarem atuando contra todas as nações, até 

mesmo se no final os eventos ruins deixarem o Continente Norte Americano ferido pela 

catástrofe mais terrível já registrada, os poderes militares continuarão desatrelando a destruição 
com computadores, armas nucleares, biológicas e químicas.  

 

Por isso também acontecerá que armas computadorizadas se tornem independentes e não 

poderão mais ser controladas pelos Seres Humanos. No geral, esta é a parte mais importante das 
profecias de Enoque. 

 

Billy: Mas, há mais para contar, se é que eu possa pedir isso. Pelo menos, isso é o que você me 
contou. Por favor, você poderia continuar? 

 

JSCHWJSCH Quetzal:   Você não se cansa, então eu revelarei alguns dos pontos mais 

importantes das profecias:  
 

Nesta época, certas epidemias novas se disseminarão entre os povos da Terra, contudo, assim 

como profetizou Enoque, muito mais se acontecerá. 

 

Os anos 90 irão trazer não só uma expansão mundial da AIDS, mas também durante o novo 

milênio, epidemias como a Síndrome da Vaca Louca  (BSE), e como resultado disso também 
diferentes cepas da Síndrome de Creutzfeldt Jacob se desenvolverão.  

 

Uma epidemia conhecida como Ebola também causará muitas mortes, e também outras 

epidemias desconhecidas e doenças que irão surgir esporadicamente e irão desconcertar os Seres 
Humanos da Terra, causando grande preocupação. Mas, o pior será provocado através das 

políticas.  
 

Antes do início da Terceira Guerra Mundial, a França e a Espanha entrarão em conflito armado 

um contra o outro e na França, Rússia e Suécia haverá grande agitação que conduzirá a rebeliões 
e a guerra civis. Por exemplo, a ordem do dia da União Europeia ditatorial causará muita 
agitação e rebelião particularmente na França e na Suécia, e crimes cometidos pela formação de 

gangues e os círculos de crimes organizados serão um fator contribuinte fundamental para uma 
inevitável guerra civil.  

 

Além disso, haverá tensões significantes entre os cidadãos nativos e os imigrantes, muitos dos 

quais possuem convicções religiosas diferentes daquelas da população nativa, e isso será o ponto 
que conduzirá para severos conflitos. O ódio a estrangeiros, imigrantes e religiões diferentes e 

também o ódio das religiões per se, o Neonazismo, o terrorismo e o extremismo de direita serão 
a ordem do dia.  

 

Na Inglaterra, Gales e Irlanda do Norte  condições iguais a guerras civis serão comuns e custarão 

muitas vidas. A União Soviética será dissolvida  nesta década, ou no mais tardar, no início da 
próxima década. O papel principal disso será Mikhail Gorbachev. Mas isso não levará a paz, 

pois a nova Rússia continuará com o seu conflito com a China em relação a Mongólia Interior, 
tendo como resultado a perda da Rússia de algum de seus territórios para a China. E agora a 

China será uma ameaça, particularmente para a Índia, com quem tem relações conturbadas 
mesmo nesse momento.  
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A China atacará a Índia, e como resultado armas biológicas serão usadas, resultando ao redor 

de 30 milhões de mortes em Nova Délhi. Isto não é tudo, porque como consequência destas 
bombas biológicas e projeteis que não poderão ser controlados adequadamente, terríveis 

epidemias desconhecidas, até este momento, se disseminarão rapidamente para muitas áreas.    
 

Sob certas circunstâncias o Paquistão se deixará ser levado para a guerra instigada contra a Índia 

que será particularmente perigosa devido ao fato que ambas as nações estão desenvolvendo 

armas atômicas. Meses depois que terríveis vendavais varrerem pela  Europa do Norte que 
deixarão uma grande devastação e destruição em seu caminho, a Rússia não irá ter paz, e irá 
atacar a Escandinávia, afetando toda a Europa.  

 

Mas, deve ser mostrado que o ataque russo acontecerá no Verão, e começará em Archangelsk, 

embora isso não levará a Dinamarca para a guerra, devido à insignificância deste país.  

 

A Rússia, contudo, não ficará satisfeita com este ataque, porque os seus impulsos expansionistas 

serão enormes, incitando um ataque militar ao Irã e Turquia, resultando numa luta de conquistas 
destrutiva, horrorosa e sangrenta. A mentalidade expansionista da Rússia incluirá o seu esforço 

para o controle do petróleo do Oriente Médio e também o controle do Sudeste da Europa, 
levando a uma invasão cruel dos Bálcãs, resultando em enormes batalhas, grandes mortes e 
destruição devastadora e cruel.    

 

Nesta época, desastres naturais acontecerão na Itália, afligindo a população e levando a grande 

angústia e perseguição, e também nesta época, o vulcão Vesúvio poderá novamente entrar em 

erupção, trazendo terrível destruição ao redor. Na mesma época, uma guerra se disseminará pelo 

pais e fará tremer as terras da Itália, e custará muitas vidas, causando grande destruição. Nos 

países do norte, a destruição da guerra se abaterá sobre eles quando o poder militar os invadir 
vindo do Oriente, assassinando e queimando, utilizando, nesta época, armas laser desconhecidas 

controladas por computador, e também farão chover bombas e foguetes como se fossem 
tempestades de granizo que causam destruição, primeiro tomando a Hungria e, depois desta, a 

Áustria e o Norte da Itália.    
 

A Suíça será fortemente afetada mas não será um alvo, porque o envolvimento da Suíça será 

como um subproduto da França e da Espanha, que são os verdadeiros objetivos. O principal 

objetivo dos agressores será, porém, trazer toda a Europa sob o controle  militar, operando de 
seu assento de poder escolhido da França, um país que não só será invadido pelos agressores 
mas ruirá internamente como resultado de várias forças colaboradoras que atuarão contra isso, 

provavelmente compostas de muitos estrangeiros que vivem na França, de uma religião 
diferente, particularmente de muçulmanos.  

 

Uma vez derrotada a França, uma conquista da Espanha e da Inglaterra será realizada, seguida 

por uma aliança colaborativa com as forças agressoras que será formada na conquista da 
Escandinávia. Para todas essas operações militares baseadas na França o arsenal de armas de 

destruição em massa deste país será utilizado exatamente para causar uma terrível 
devastação,destruição e aniquilação.  
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Os agressores do Oriente  forçarão o exército francês a se juntar às suas forças militares para 

conquistar os países do norte da Europa, inclusive a Suécia e a Noruega que serão anexadas 

depois disso pela Rússia. A Finlândia também será invadida, resultando em muitas mortes e 
grande destruição e completa dissolução, seguido por uma longa ocupação russa. Nesta época, 

os cidadãos alemães lutarão numa guerra civil e simultaneamente serão atacados por um exército 
maior, da antiga Alemanha Oriental; mas, a Alemanha e sua população terão sucesso livrando-
se do jugo dos agressores, mas ainda pegos pelo violento conflito com as forças militares 

invasoras.  
 

Depois de um certo tempo as pessoas se revoltarão contra os agressores e invasores, instigando 

a Europa a lutar pela liberdade. Ao mesmo tempo em que esta guerra civil devasta a Alemanha, 

uma horrorosa e sangrenta revolução começará na Inglaterra que irá custar mais vidas do que 
aquelas que foram perdidas na guerra civil alemã, e porque a Inglaterra e a Irlanda estiveram em 

conflito já durante algum tempo, devido ao IRA e as forças da polícia-militar da Inglaterra, 
eventualmente esta revolução se estenderá para a Irlanda, afetando em particular a Irlanda do 

Norte, mas também se espalhará por toda a Irlanda.  
 

Muitas vidas serão perdidas durante uma guerra civil em Gales onde muitas diferenças já terão 

surgido entre várias partes, antes da Terceira Guerra Mundial. Forças militares galesas e inglesas 

se enfrentarão nas proximidades de Cymru e causarão muitas mortes e grande destruição. 
 

Porém,  a morte, a destruição e a aniquilação não só atingirão a Europa, mas também a América, 

onde haverá muito sofrimento e muitos morrerão, e haverá muita destruição e aniquilação. A 

América e a Rússia, os países com o maior estoque de armas de destruição em massa, um fato 
que é quase verdade hoje, irão nesta época, se ocuparem de um monstruoso conflito,  e como 

resultado o Canadá será levado ao conflito, como consequência de um ataque russo ao Alasca e 
ao Canadá.  

 

Este conflito resultará em matanças de Seres Humanos em massa, e também de devastadora 

destruição, aniquilação, epidemias etc., as quais a humanidade da Terra jamais viu e tenha 
experimentado até estes tempos que hão de vir. Não armas nucleares, biológicas serão utilizadas 

em grandes quantidades, mas também sistemas enormemente mortais de armas controladas por 
computador que hoje estão apenas são nas fases iniciais de desenvolvimento, ou serão inventadas 
e serão construídas durante o Terceiro Milênio.  

 

Como já foi mencionado, enormes catástrofes naturais e tempestades de fogo e furacões 

violentos atingirão  toda a América, e além disso, todos os efeitos terríveis da guerra trarão a 

destruição e a aniquilação e mortes aos milhares.  As grandes cidades da América serão 
completamente destruídas e tempestades de fogo causarão grandes desastres e miséria. 
Terremotos graves e erupções vulcânicas também acontecerão durante esta época, e estes 

causarão muito mais sofrimento, miséria e mortes, além da já enorme destruição e devastação,  
porque toda a natureza e o próprio planeta se revoltarão contra a loucura dos Seres Humanos da 

Terra.  
 

Mas, os furacões, os terremotos e as erupções vulcânicas não só  atingirão a América, mas 

também a Europa, e o resto do mundo. Estas atividades na realidade já começaram, e também 
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durante as últimas décadas, com exceção de que elas se tornarão mais grandemente devastadoras 

no futuro.  
 

O  Ser Humano da Terra é, em grande parte, o culpado, tanto hoje, como também no futuro, 

pois é o homem que destrói o meio ambiente de toda a Terra; toda a natureza, a atmosfera, a 
água e todos os recursos do planeta.  
 

E por isso acontece uma alteração do peso no interior da Terra, que é causado, por exemplo, 

pela criação de lagos artificiais gigantescos represados e por meio da criação de cavernas ocas 
devido à exploração de petróleo e gás etc., e assim são criados movimentos internos de terra 
antinaturais, que também conduzem a efeitos tectônicos antinaturais, e que causam terremotos 

e erupções vulcânicas. Isto por sua vez causa enormes alterações climáticas, resultando em 
horrendos furacões de proporções devastadoras, que no final despejarão as suas energias 

destrutivas livremente pelo mundo inteiro.  
 

Tudo isso também levará a inundações cada vez mais horríveis e nevascas extraordinariamente 

volumosas que avançarão até os países do sul e finalmente até mesmo para as regiões equatoriais, 

porque devido loucura dos Seres Humanos, a Terra começou, imperceptivelmente, a alterar a 
rotação de seu eixo, como consequência das explosões atômicas dentro e na superfície da Terra.  

 

Este será o motivo porque o planeta irá lenta, mas seguramente, entrar em uma órbita diferente, 

girando ao redor do sol, uma vez  que a primeira fase já está acontecendo e que causa uma 
alteração do clima, levando a uma nova era do gelo. 

 

E ainda, a miséria na Terra irá continuar quando duas guerras civis começarem na América, 

uma seguida da outra.  Depois disso, os Estados Unidos da América se separarão e uma 
hostilidade mortal irá prevalecer então entre ela e que resultará numa divisão em cinco territórios 

diferentes e não se pode evitar que fanáticos sectários terão um papel ditatorial.   

 

A anarquia será a grande condição mundial que irá prevalecer e irá atormentar os Seres 

Humanos por um  longo período de tempo, enquanto os Seres Humanos também serão 
atormentados pelas muitas epidemias e doenças, muitas delas serão novas e desconhecidas dos 

Seres Humanos, e por isso serão incuráveis. Devido a este fato, os corpos de muitos Seres 

Humanos irão entrar lentamente em decadência  e miseravelmente, ao mesmo tempo em que 

sentirão uma dor insuportável o que também acontecerá, bem como cegueira e terríveis 
problemas respiratórios,  que levam ao sufocamento.  
 

A consciência de muitos Seres Humanos será prejudicada e sucumbirão a demência e a loucura. 

Todos esses acontecimentos horríveis serão o resultados das armas biológicas e químicas que 
serão a causa de mortes lentas e horríveis; assim também acontecerá devido ao uso de raios e 

armas de frequência que já estão sendo desenvolvidos hoje em dia. 
 

E finalmente, podem ser mencionadas especificamente, as palavras de Enoque que incluem que 

Seres Humanos da Terra, em busca de tecnologia para destruição em massa e a sua ganância 

pelo poder, o ódio, a vingança e riquezas, ignorarão todos os valores da CRIAÇÃO, e 

PISOTEARÃO EM TODOS OS VALORES DE AMOR, SABEDORIA, LIBERDADE E 

PAZ, assim como fizeram os antepassados da linhagem de Enoque no passado, em tempos 
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muito antigos, mergulhando o mundo em gritante miséria, morte, destruição e aniquilação, e 

nas mais severas catástrofes que a humanidade jamais viu ou experimentou  alguma vez na Terra 
.   

   

Billy: Mas estas ainda não são todas as profecias de Enoque. 
 

JSCHWJSCH Quetzal: Isso está correto. Embora as explanações dadas devem ser o bastante. 
 

Billy: Ah, um momento por favor meu amigo. Enquanto você apresentava as profecias de 
Enoque, uma pergunta passou pela minha mente, por que, na verdade, a Suíça deverá pagar 

também?  

 
Por exemplo: Será invadida por poderes de guerra estrangeiros. Existe uma razão específica para 

isso? Como um país neutro, o nosso país, deveria ser respeitado como tal, e deveria ser poupado 
de qualquer ato de guerra.   

   

JSCHWJSCH Quetzal: Se a Suíça permanecesse neutra de verdade, ela seria poupada de 
qualquer ação de guerra. Devido a muita irresponsabilidade entre as pessoas e o governo, a terra 

da paz, como era chamada em antigas profecias, perderá sua verdadeira neutralidade, apesar de 
explicações diferentes e promessas dos irresponsáveis. Realmente, o fato será que esses 

irresponsáveis no comando  estabelecerão contatos  para unir a ONU ou OTAN bem como a 
União Europeia que, consequentemente, na realidade, destruirá a atual neutralidade  da Suíça, 

ao contrário de todas as afirmações dos responsáveis no governo e da população enganada, como 
eu já expliquei a você.  
 

Através da ONU e da OTAN  a Suíça e os seus cidadãos serão levados para ações de guerra. Na 

realidade, a natureza da ONU deveria ser puramente pacífica; embora isso não irá permanecer 
assim, por isso será inevitável que as forças da ONU também irão pegar em armas no novo.  

 

Isso só poderia ser possível para propósitos de defesa, mas ainda assim isso significa ações de 

guerra, assim a morte irá colher uma rica colheita rica nas linhas das forças da ONU. 
 

Contudo, isso não será tudo, porque nas mentes de vários oficiais responsáveis, em altas posições 

na Europa, surgiu a ideia de criar uma União Europeia; e as pessoas que pertencerem a ela irão 

experimentar uma grande perda da liberdade bem como os vários governos centrais que 
vergonhosamente irão liquidar os seus países confiados a eles para esta União Europeia que 

demonstrará tendências ditatoriais muito fortes. Bruxelas, na Bélgica, será o posto central do 
governo desta União Europeia, e os  responsáveis ali  irão se debater por enormes lucros  que 

terão que ser pagos pelos países e as suas populações que pertencerem à União.  
 

Eles chamarão a estas compensações, ou lucros, de seu justo pagamento, pelo qual todos os 

países e povos que pertencerem à União Europeia terão que fazer duro trabalho escravo. Por este 

motivo, os responsáveis pela União Europeia poderão viver no topo e poderão desperdiçar às 
custas dos cidadãos e então poderão rir  da estupidez de seus partidários. Os governos dos países 

em questão, bem como a União Europeia em Bruxelas irão, gradualmente, muito além, porque 
eles irão querer impedir qualquer um que se recusar, ou fazer objeções, e também os críticos 
responsáveis, e irão querer castigá-los.   
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Os deploráveis procedimentos  da União Europeia serão finalmente a razão decisiva que levará 

os poderes em guerra do Oriente a invadir a Europa e destruirão tudo e irão subjugar todo o 

mundo, caso toda a população da Europa e os seus governos  não ajam racionalmente contra 
tudo isso, de forma que as ameaçadoras profecias não se cumpram.    

   

Billy: Quando esta conexão  com a planejada União Europeia  se realizará? Eu quero dizer no 
que se refere a Suíça? 

 

JSCHWJSCH Quetzal: O começo para isso já foi estabelecido pelos responsáveis da Suíça na 

chegada de 1990, contudo as conexões verdadeiras só ocorrerão no próximo milênio. A falta de 
razão dentro do governo bem como da maioria da população suíça infelizmente será então maior 
que o bom senso. Isso irá abrir todos os caminhos para a megalomania do corpo administrativo; 

e se os cidadãos do país não se tornarem razoáveis e agirem contra essas maquinações que 
conduzem a escravidão e a guerra, a catástrofe poderá, no final, acontecer para a Suíça.  

 

Os povos dos países europeus e da Suíça ainda tem tempo para prevenirem tudo isso e  fazer 

com isso se volte para o melhor, embora seja questionável que o bom senso e a razão prevaleçam 

e previna a ameaça do mal, porque isso ainda é possível nos próximos anos, mas muito em breve, 
será muito tarde.   

   

Billy: Esperemos pelo bom senso e pela razão, mas eu acho que a esperança será em vão.  
 

JSCHWJSCH Quetzal:  Do jeito que as coisas estão, você provavelmente estará certo, 
infelizmente. 

 

JSCHWJSCH Quetzal:  Oficialmente, você deverá publicá-las (as profecias de Enoque) depois 
do dia 1 de janeiro de 2003. Será então  o momento no tempo quando você fará um apelo aos 

regentes da Terra, advertindo-os que a Terceira Guerra Mundial ameaça se por todo o mundo 
métodos políticos pacíficos não forem escolhidos e adotados imediatamente.  

 

Ao mesmo tempo você indicará também que a grande ameaça vem especialmente da América, 

Israel, Iraque, e Palestina, e que especialmente a América, será o mal maior que quer se instalar 
em todos os países, por todo o mundo, de uma maneira militar e econômica, e estas são as razões, 

entre outras, especialmente no mundo islâmico, grandes e poderosas organizações de terror se 
desenvolvem e se preparam para a morte, o horror, ruína e a destruição ao redor do mundo, mas 

que tem, especialmente como alvo, a América, e por meio das quais muitos outros países também 
serão afetados.  
 

E ainda, também Israel e a Palestina bem como o Iraque serão envolvidos neste jogo maligno 

embora a maior culpa para este mal será encontrado nos fomentadores da guerra e nos principais 

líderes de motim e guerra - George W. Bush, Yasser  Arafat, Saddam Hussain, e Ariel Sharon, 
como eu já Lhe expliquei anteriormente. Caso não haja um retorno para a melhora no começo 

do milênio, a profecia, de acordo com Enoque, se tornará realidade, e a Terceira Guerra 
Mundial, no ano de 2006, acontecerá e dois terços da humanidade irá perder as suas vidas.  

 

E tudo isso porque serão usadas imensas armas mortíferas, tais como biológicas e químicas, e 

também nucleares, que está relacionada com a radiação. Com isso, uma catástrofe acontecerá 
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com a Terra e com os Seres Humanos  como nunca aconteceu antes e nunca acontecerá 

novamente.  
 

Os Seres Humanos ainda podem ganhar se a razão e o bom senso forem o seu mais alto objetivo, 

e todos os poderosos irresponsáveis nos países  e os seus seguidores e partidários forem retirados 
de suas posições e forem substituídos por  Seres Humanos responsáveis que se utilizem de suas 
posições para trazerem somente o bem-estar dos Seres Humanos  e então para a verdadeira paz 

e para a verdadeira liberdade.  
 

Os elementos irresponsáveis e criminosos que são poderosos e que glorificam o seus ego e 

também  os seus seguidores que clamam pela guerra e o terror, tem que ser removidos 

imediatamente pelas pessoas e, na verdade, no futuro próximo, quando, como já 
mencionei  anteriormente, os irresponsáveis e poderosos da América, de Israel, da Palestina, e 

do Iraque, em desprezo pelas vidas humanas, estão envolvidos em sua loucura mortal e 
destrutiva.  

 

Naturalmente, teria que ser dito os nomes de muitos estadistas no poder que, 

irresponsavelmente, abusam de seu o poder, mas os verdadeiros cabeças do motim de todo o mal 
são os poderosos, e os seus seguidores nos Estados Unidos da América, de Israel, da Palestina, 

e do Iraque.   
   

Billy:   

 

No meu ponto de vista, as previsões para o futuro são graves, contudo eu começarei o meu 

trabalho em Janeiro de 2003. Haverá alguns Seres Humanos de mente esclarecida  lá e escutarão 
o meu conselho, mas a grande maioria dos Seres Humanos e os irresponsáveis poderosos deste 
mundo não estarão entre eles.  

 

Portanto eu acho que todas as palavras de advertência e explicações,  iluminadoras e 

informativas serão inúteis, porque quem escuta a apenas um único Ser Humano afinal?  
 

Assim, eu continuarei sendo o solitário que clama no deserto, como sempre fui,  a quem só 

alguns irão notar e seguir  o seus conselho. No entanto, é necessário erguer a voz e gritar para o 
mundo tudo aquilo que tem que ser gritado com força.  

 

Mas, como sempre, aqueles que se julgam mais espertos que o resto, invocarão a sua idiotice e 

a sua ignorância poque tais explicações bem como as declarações verbais só seriam feitas  quando 
o mal estiver ameaçando, fora isso nada será ouvido; uma explicação estúpida e sem rima ou 

argumento, visto que, na verdade, assim tem sido repetidamente falado na realidade, desde os 
tempos antigos.   
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Este é o fim do trecho da conversação, para a qual tem de ser dito o seguinte: Seres Humanos 

da Terra, está na hora para assumir a razão, voltem-se  para a verdadeira vida e vivam de acordo 

com as Leis e Recomendações da Criação de uma maneira natural de maneira humana e digna, 
livrem-se desses estadistas irresponsáveis e criminosos no fazendo coisas erradas, que com ânsia 

pelo poder pela auto glorificação, ódio e vingança, etc., levam os Seres Humanos ao sofrimento, 
miséria, horror e a muitas mortes e assim também destroem as realizações dos Seres Humanos e 
do mundo inteiro.  

Seres Humanos da Terra, unam-se em bom senso e para a compreensão e amor, não importa 

qual a religião, a raça, e a que povos  vocês pertençam.  

De um modo humano digno, façam com que esses criminosos e estadistas do terror no poder e 

terroristas desaparecem, que agem contra o  bem estar das nações e de todos os Seres Humanos. 

Remova-os de seus cargos poderosos que eles ocupam como déspotas, ditadores e terroristas, e 

os deportem para viver em exílio por toda a  vida e que nunca mais eles possam trazer o dano e 

o mal, não mais mortes, a ruína e o desastre para os Seres Humanos e o mundo. Substituam os 

irresponsáveis por Seres Humanos que mereçam ser chamados Seres Humanos e que sejam 

dignos e honráveis para assumirem a liderança dos povos da Terra e de todos os Seres 

Humanos  e que trabalhem para o bem-estar e a Verdadeira Liberdade e a Verdadeira Paz das 

pessoas e dos Seres Humanos sem ganância pelo poder, glorificação do ego e ganância por lucro 

como também que não caiam ao nível do ódio, desejo por vingança e sangue, fomentação da 

guerra, a sede pelo assassinato e terrorismo.  

E a hora é urgente, caso contrário a loucura das antigas profecias serão cumpridas e que falam 

do pior e a maioria dos acontecimentos horríveis e degenerações de todos os tempos que 

alguma vez já se tornaram realidade desde que a Terra e os Seres Humanos surgiram.   

 

Semjase Silver Star Center, 

30 de Janeiro de  2003, 11:54 am, 

Billy Meier 

Nota do tradutor: Observe que estas palavras das Profecias de Enoque foram passadas para o Profeta Billy 

Meier num Sábado, dia 28 DE FEVEREIRO DE 1987. 

Todos os textos traduzidos por Der Beobachter Edelweiss em 2014 
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V e r i t a s evidens non 
est probanda! 

A VERDADE É ESTA ABAIXO: 

TALM. JMM. 35:41    E  não existirá nenhum  culto, religião, e seita deísta, que ensinará o 

Verdadeiro Ensinamento dos Profetas e o Conhecimento da Verdade com o Ensinamento da 

Verdade, o Ensinamento do Espírito, o Ensinamento da Vida. 

TALM. JMM. 35:42    Somente quando se é ensinado o Verdadeiro Ensinamento dos Profetas e 

que é o Ensinamento da Verdade e é Verdadeiro, que, contudo, não está ligado à nenhum culto, 

religião, e à nenhuma seita crente deísta.  

TALM. JMM. 35:43    E será em duas vezes mil anos, que chegará o Tempo em que o Ensinamento 

dos Profetas será ensinado de novo, no Tempo quando a Desordem  dos  falsos  e mentirosos 

ensinamentos a meu respeito, e quando o florescer da falsidade, da mentira, e da enganação 

dos conjuradores de mortos, da mentira dos conjuradores de espíritos, e dos adivinhos, dos 

videntes, e de todos os tipos de charlatões mentirosos e enganadores estiver em seu auge, e 

quando a Verdade Verdadeira será caluniada, por todos eles, de modo malicioso, criminoso, 

ofensivo, e ultrajante. 

TALM. JMM. 35:44    Mas, até então, existirá um grande e incontável número de falsos e errôneos 

cultos, religiões, e seitas deístas a meu respeito, e de miríades de faladores mentirosos, de 

enganadores, de charlatões embusteiros, de conjuradores de mortos, de conjuradores de 

espíritos, de falsos adivinhos, de falsos videntes, e de falsos médiuns, todos eles fingindo 

supostamente falar em nome de seres sobrenaturais, de outras dimensões, de demônios, e de 

seres extraterrestres das profundezas do Universo. 

TALM. JMM. 35:45    E existirá uma imensa e numerosa Horda deles todos, até os confins do 

Mundo, que eles não mais poderão ser contados. 

TALM. JMM. 26:36  Assim tu irás enlaçar e escravizar as terras por onde viajares, por causa de 

teus ensinamentos falsos e errôneos em cultos e seitas religiosas deístas malignas, e, assim, tu 

irás me chamar “o Ungido” entre eles. 

 

TALM. JMM. 26:37   Será tua a culpa, devido a tua falta de entendimento, que eles me chamarão 

de Jesus Cristo, que significa “Jesus - o Ungido”; sem te atentares de que eu não me chamo Jesus, 

mas me chamo e sou chamado Jmmanuel, e eu NÃO SOU nenhum Ungido. 

TALM. JMM. 26:38  E será tua a culpa, devido a tua falta de entendimento, que muito sangue 

humano será derramado por causa deste nome, tanto sangue que não poderá ser contido em 

todos os potes existentes. 
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TALM. JMM. 35:39  Mas, em Verdade eu vos digo, que nenhum culto, portanto, as religiões, e as 

seitas deístas será justo comigo, porque nenhum deus imaginado pelo Ser Humano se compara 

com a CRIAÇÃO e, portanto, nem comigo também. 

TALM. JMM. 35:40  Cada culto deísta se erguerá sobre a falsidade e a mentira a meu respeito, 

porque cada culto, religião, e seita deísta não reconhece apenas a CRIAÇÃO como a mais 

Elevada, e nenhum deles viverá conforme as Leis e Recomendações da CRIAÇÃO. 

TALM. JMM. 35:41  E  não existirá nenhum  culto, religião, e seita deísta, que ensinará o 

Verdadeiro Ensinamento dos Profetas e o Conhecimento da Verdade com o Ensinamento da 

Verdade, o Ensinamento do Espírito, o Ensinamento da Vida. 

TALM. JMM. 35:42  Somente quando se é ensinado o Verdadeiro Ensinamento dos Profetas e 

que é o Ensinamento da Verdade e é Verdadeiro, que, contudo, não está ligado à nenhum culto, 

religião, e à nenhuma seita crente deísta.  

TALM. JMM. 35:43  E será em duas vezes mil anos, que chegará o Tempo em que o Ensinamento 

dos Profetas será ensinado de novo, no Tempo quando a Desordem  dos  falsos  e mentirosos 

ensinamentos a meu respeito, e quando o florescer da falsidade, da mentira, e da enganação 

dos conjuradores de mortos, da mentira dos conjuradores de espíritos, e dos adivinhos, dos 

videntes, e de todos os tipos de charlatões mentirosos e enganadores estiver em seu auge, e 

quando a Verdade Verdadeira será caluniada, por todos eles, de modo malicioso, criminoso, 

ofensivo, e ultrajante. 

A Bíblia é uma farsa. Em cima desta farsa se fundam as Igrejas, suas doutrinas, seus 

ensinamentos mentirosos e falsos e ainda os cegos e escravizados deístas que seguem as 

mentiras e os absurdos da bíblia. 

 

CLIQUE EM QUALQUER UM DOS VÁRIOS LINKS QUE ESTÃO INDICADOS NO 

WEBSITE PARA BAIXAR ESTE LIVRO. 

https://ia800203.us.archive.org/23/items/TALMUDDEJMMANUELCOMPLETOComCapa_201

402/TalmudDeJmmanuelCompletoComCapa.pdf 

https://ia601008.us.archive.org/18/items/TALMUDDEJMMANUELCOMPLETOComCapa/Tal

mudDeJmmanuelCompletoComCapa.pdf 

https://ia801709.us.archive.org/31/items/TalmudDeJmmanuelCompleto.pdf/TalmudDeJmm

anuelCompletoComCapa.pdf 
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BAIXE O LIVRO VERDADEIRO TALMUD DE JMMANUEL 2013, SEM 

FALSIFICAÇÕES E SEM ADULTERAÇÕES. PERGAMINHO EM ARAMAICO 
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DESCOBERTO EM JERUSALÉM - ISRAEL EM 1963. TRADUÇÃO O EM LÍNGUA 

PORTUGUESA.  LEIAM PARA SABER DA VERDADE VERDADEIRA. 

CLIQUE EM QUALQUER UM DOS VÁRIOS LINKS QUE ESTÃO INDICADOS NO 

WEBSITE PARA BAIXAR ESTE LIVRO. 

https://ia800203.us.archive.org/23/items/TALMUDDEJMMANUELCOMPLETOComCapa_201

402/TalmudDeJmmanuelCompletoComCapa.pdf 

https://ia601008.us.archive.org/18/items/TALMUDDEJMMANUELCOMPLETOComCapa/Tal

mudDeJmmanuelCompletoComCapa.pdf 

https://ia801709.us.archive.org/31/items/TalmudDeJmmanuelCompleto.pdf/TalmudDeJmm

anuelCompletoComCapa.pdf 
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CLIQUE EM QUALQUER UM DOS VÁRIOS LINKS QUE ESTÃO INDICADOS NO 

WEBSITE PARA BAIXAR ESTE LIVRO. 
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